
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

           

 

 

 

  

 

ලාර්ෂික ලාර්තාල  
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ඳාරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකාරිය 
 



 
 

වබාඳතිතුභාභේ ඳණිවිඩය 

 

  

 
 

 

 

ඳහරිභබෝගි ටයුතු පිළිඵ අධිහරිභේ 2020 ර්භේ හර්ඹහධනඹ විසතයහත්භ දළක්භන හර්ෂි හර්තහ 
ඉදිරිඳත් යනු රඵන්භන් වදපිරි තුටිනි. අනභේක්ෂිත ඇති ව භොවිඩ් 19 ංත තත්ත්ඹ ඹටභත් වුද අධිහරිඹ 
2020 ර්ඹ පුයහ ප්රතිඹක් අත්යභන ඇති ඵ භභිදී  දක්නු ළභළත්භතමි.  
 
අඳභේ ප්රධහනතභ යසාහපිත අයමු  න්භන් තයකහී  යහඳහරි ඳරියඹ තුශ ඳහරිභබෝගිඹහ කයක්හ රීී භ.. 
භභභ අයමු  හක්හත් යළනීභ වහ අඳ ණ්ඩහඹභේ වබහගීත්භඹන් ඉවශ ඉරක් ශකයත වළරී භටි 
හලීන ක්රිඹහභහර් අනුභනඹ රීී භට අපි අයමුණු යභන ටිටින්භනමු.  
 
අඳ විටින් දළනුත් ඳහරිභබෝගි භභන් භ භශ ප්රජහ ත්භක් භර රන ඵළවින් භවජනතහ  ව භභශන්දන් 
දළනුත් රීී භ වහ භවජනතහ දළනුත්රීී භේ ළඩටවන් 147 ක් ව භභශන්දන් දළනුත් රීී භේ ළඩටවන් 88 
ක් භහභරෝචිත ර්භේ ී  ඳත්න රී . ඳහරිභබෝගි අ.තිහටිේ ේඵන්ධභඹන් ඵහර ඳයපුය විළන්වීභේ 
අයමුණින් ර්ඹ තුශ ඳහළල් ටිසුන් දළනුත් රීී භේ ළඩටවන් 585 ක් ඳත්න රී .  
 
ළටලීේ 15,923 ක් හර්ා භර ටිදුය ංචනි භශඳුන්ට එභයිද අධිය භේ නඩු 14,906 ක් භොනු යන රද 
අතය රුපිඹල් මිලිඹන 65 ට අධි දඩ ඳනන රී .  
 
යට තුශ ගු හත්භබහභඹන් යුතු බහණ්ඩ ඳළතීභේ අයමුණින් ඳහරිභබෝගි ටයුතු පිළිඵ අධිහරිඹ ශ්රී රංහ ප්රමිති 
කඹතනඹ, ශ්රී රංහ භර්ගු ව භනත් අදහශ කඹතන භක ේඵන්කරය භඹන් යුතු ටයුතු ය.. එභභන් භ 
අධිහරිඹ ජහති භට්ටභේ මිටු නිභඹෝජනඹ යමින් නීති ේඳහදනඹ ව ඳහරිභබෝගි කයක් ඹ උභදහ 
ප්රතිඳත්තිභඹ ලභඹන් විලහර දහඹත්ඹක් ද දක්හ තිභ..  
 
භොවිඩ් තත්ත්ඹ තුශ දි.න පුයහ අගුලු දළමීේ භභන් භ  රින් ය හුදරහරීී ේ ටිදුවුද අඳ භත ඳහරිභබෝගි 
ඳළමිණිලි 1978 ක් රද අතය අධිහරිඹ විටින් රද ඳළමි ංලි ලින් විලහර ප්රභහ ඹට විඳුේ ක්රිඹහභහර් න්නහ රී .  
 
2020 ර්ඹ තුශ භහර්ත මිරී ළනීේ ේඵන්ධ ප්ර තහ ළරරීඹයුතු අන්දභභන් ඉවශ ගිඹ අතය ඊට භහමී 
භහර්ත භශහභ ේඵන්ධ ඳළමිණිලි ංයහ ළ ව විඹ. එඵළවින්, භහර්ත මිරී  ළනීේ ේඵන්ධභඹන් 
භහර්භෝඳභේල ස රීී භ අඳ විටින් කයේබ ශ අතය ඳහරිභබෝගි.න් ව භභශන්දන් ඩහත් භවො කහයභඹන් 
කයක්හ රීී භ වහ ඳහරිභබෝගි ටයුතු පිළිඵ ඳනත ංභලෝධනඹ යමින් ඳති.. 
 
අඳභේ භසත අධයක් භණ්ඩරඹ භක භහ ඳහරිභබෝගි ටයුතු පිළිඵ අධිහරිභේ භ ඹන් ෆභ අියභඹෝඹක් භ 
ජඹ ළනීභට ටයුතු යන කහයඹ නියන්තයභඹන් ඇයීභට රක් භශමි.  භෝලීඹ ංතඹ වමුභේ 
ඳහරිභබෝගිඹහට අඳභේ භ ඹ ඩහත් අලය ව  ඳසුගිඹ ය තුශ ටිඹලු අියභඹෝ ඵහයනිමින් ළඳවීභභන් යුතු 

ටයුතු රීී භ ේඵන්ධභඹන් අඳභේ සතුතිඹ ඔවුන් භත ිදමි විඹ යුතු ඹ.  
 
එභභන්භ  රු. භශ අභහතය ව රු.මුඳහය භ හ, අභරවි ංර්ධන ව ඳහරිභබෝගි කයක්  යහජය 
අභහතයතුභහට ව අභහතයහංල භදභිද  භල්ේරුන් භත ඔවුන්භන්  රද අනහ උඳභදස,  දිරිළන්වීභ ව 
භහර්භෝඳභේල භනුභන් භහභේ වෘදඹංභ සතුතිඹ ඳශ යමි.  
 
 
 
 
 
භේජර් භජනරල් (විශ්රාමික)කශ ාත ත සාවානායක 
බහඳති 

 



 
 

ඳාරි භබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකාරිය 

දැක්භ 

දහචහයහත්භ යහඳහරි ඳරියඹක් තුශ භනහ සුයක්ෂිත වු ඳහරිභබෝගිභඹකු බිිද රීී භ.  

භභභශලර 

ඳහරිභබෝගි විඵර ළන්වීභ, භශහභ විධිභත් රීී භ ව ඹවඳත් තයකහී ත් ප්රර්ධනඹ තුළින් 

ඳහරිභබෝගි අ.තිහටිේ සුයක්ෂිත රීී භ. 

 

ආයතනික ඉක්ක 

1) භභශහභ විධිභත් රීී භ තුළින් ඩහත් තෘේතිභත් ව ඳහරිභබෝගි.න් බිිද රීී භ. 

2) අහධහය  භභශ පිළිභත්රී  ඳහරිභබෝගිඹහට වන ළරසීභ. 

3) අධයහඳනඹ ව දළනුත් රීී භ තුළින් ඳහරිභබෝගි.න් විඵර ළන්වීභ. 

4) තයක විභයෝකර චර්ඹහන්ට එභයිද භභශන්දන් වහ හදන්නන් කයක්හ යමින් ඹවඳත් 

තයකහරිත් ප්රර්ධනඹ රීී භ. 

5) අධිහරිභඹිද ටයුතු පුපල් රීී භ තුළින් කඹතනි ංර්ධනඹ ශකහ ය ළනීභ. 

 

ආයතනික වාරධර්භ 

 විලසනීඹත්ඹ 

හර්ඹහධන අනුකරතහ ඳත්හ ළනීභ වහ විලසනීඹත්ඹ තවවුරු රීී භ. 

 අංබහඹ වහ ඍජුබහඹ 

ටිඹලුභ හර්ඹඹන්ිද ී  අංවීභ, හධහය  වීභ ව යුක්තිරුවීභ.  

 කීභට ඵළඳී ටිටීභ 

විනිවිදබහඹ කයක්හ රීී භ, රීයුතුඵ ව ඉටුයනු රඵන ටිඹලුභ හර්ඹඹන් ේඵන්ධභඹන් 

කීභ දළී භ.  

 ණ්ඩහඹේ වළඟීභ රු රීී භ 

අභනයොනය අභඵෝධඹ, එරීභනහට භෞය රීී භ ව එරීභනහ අතය විලසහඹ භොඩනළංවීභ වහ 

භනහ න්නිභේදනඹ ව නභයශීලලීබහඹ ර්ධනඹ යමින්භඳොදු ඉරක්ඹන් ශකහ යළනීභ උභදහ 

ටිඹලුභ භ .න් එක් ටයුතු රීී භ.   

 ප්රහදඹ ඳශ රීී භ 

භ .න්භේ විශිසට හර්ඹපර අඹ රීී භ ව ප්රලංහ රීී භ.  

 අයමුණු ශකහය ළනීභ වහ ළඳවීභ 

ඳයහ ඇති හර්ඹඹන් ළඳවීභභන් යුක්ත ඉටුරීී භ. 

 විලසනීඹ ප්රතිචහය දළක්වීභ 

භ හ ළරසීභ වහ ළභළත්තක් දළක්වීභ ව සදහනේවීභ.  

 නිර්භහ ශීලලීත්ඹ ව න ක්රභභෝඳහඹඹන් බහවිතඹට ළනීභ 

ටිඹලුභ ක්භ ත්රඹන් අණ්ඩ ළ වදියුණු රීී භ ව න අදවස  උත්ඳහදනඹ රීී භ.  

 

 



 
 

 

 

 

 1 න ව භදන භවශ 

 භතො භවභල්ේ හර්ඹහර 

භොඩනළඟිල්ර 

 අං. 227, භොක්භොල් වීදිඹ 

 භොශම 02 

         2021.12.10 

 

 

 

රු මුඳහය භ හ, අභරවි ංර්ධන වහ ඳහරිභබෝගි කයක්  යහජය අභහතයතුභහ,  

 

රු යහජය අභහතයතුභනි, 

 

1971 අං 3 දයන මුදල් ඳනභත් 14(2) න්තිඹ ප්රහය  ඳහරිභබෝගි ටයුතු පිළිඵ අධිහරිභේ 2020 

ර්ඹ වහ න හර්ෂි හර්තහ, විණිත භල  ඳත්රඹ, කදහඹේ ව විඹදේ හර්තහ ව වි හධිඳති 

හර්තහ භේ භක ඉදිරිඳත් යමි.  

 

භභඹට විලසහසී, 

    

 

භේජර් භජනරාල් ාත ත සාවානායක (විශ්රාමික)කශ 

වබාඳති 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ඳහරිභබෝගි ටයුතු පිළිඵ අධිහරිඹ 

හර්ෂි හර්තහ -2020 

 
 

ඳටුන                              පිටුල 

1. අඳ ළන   

1.1 වළඳින්වීභ - - - - - - - - - 01      

1.2 අධිහරිඹ පිිදටුවීභ - - - - - - - - 01          

1.3 අධිහරිභේ හර්ඹ භණ්ඩරඹ - - - - - - 02         

1.4 ඳහරිභබෝගි ටයුතු පිළිඵ බහ - - - - - - 02        

2. අධිහරිභේ අයමුණු  -  - - - - - - 03           

3. අධිහරිභේ හර්ඹබහයඹ - - - - - - - - 03-04           

4.    ඳහරිභබෝගි ටයුතු පිළිඵ අධිහරිභේ හර්ඹහධනඹ/ - - - - 04-18  

ඳහරිභබෝගි ටයුතු පිළිඵ බහ-2020         

      

4. 2020 භදළේඵර් 31 න් අන් න ර්ඹ වහ මරය තත්ත් ප්රහලඹ - - 19-20     

5. 2020 භදළේඵර් 31 න් අන් න ර්ඹ වහ මරය හර්ඹහධන ප්රහලඹ - 21         

6. 2020 භදළේඵර් 31 න් අන් න ර්ඹ වහ මරය ප්රහව ප්රහලඹ - - 22-30          

7. 2020 භදළේඵර් 31 න් අන් න ර්ඹ වහ වි හධිඳති හර්තහ - 31-38          

8. වි හධිඳති හර්තහ පිළිඵ බහඳතිතුභහභේ අදවස - - - - 39-40         

  

 

 

 



 
 

 

1.1 ශැඳිත වීභ 

 

1979 අං 1 දයන ඳහරිභබෝගි කයක්  ඳනත, 1987 අං 1 දයන හධහය  භශ භොමින් 

බහ ඳනත ව 1950 මිර ඳහරන ඳනත අරංගු යමින් ේභත යන රද 2003 අං 9 දයන 

ඳහරිභබෝගි ටයුතු පිළිඵ අධිහරි ඳනත භඟින් ඳහරිභබෝගි ටයුතු පිළිඵ අධිහරිඹ පිිදටුන 

රී .  

 

ඳනභත් පර්විහ අනු ඳහරිභබෝගි ටයුතු පිළිඵ අධිහරිභේ භසත අයමු  නුභේ භශහභ 

ව බහණ්ඩ වහ භ හ මිර  න් විධිභත් රීී භ තුළින් ඳහරිභබෝගිඹහ ඩහත් භවොඳින් කයක්හ රීී භ, 

අහධහය  ව සීමිත භශ පිළිභත් රට එභයිද භශඳුන් ව නිසඳහද.න් කයක්හ රීී භ.. 

ත ද වළරී ෆභ අසාහී භ මිර ප්රර්ධනඹ රීී භ, බහණ්ඩ වහ භ හ භභශඳුන් ව නිසඳහදඹන් 

අතය ඹවඳත් තයකහී ත්ඹක් ඳත්හ ළනීභත් අභේක්හ භභර්.  

 

1.2 අධිකාරිය පිහිටුවීභ 

 

ඳනභතිද විධිවිධහන අනු අධිහරිඹ බහඳතියභඹකුභන් ව ඳනභතිද විභල භඹන් දක්හ ඇති 

සුදුසුේ ව ඳශපුරුේද ිදත පුේර.න් අතරින් අභහතයයඹහ විටින් නේ යනු රඵන දවඹට 

භනොඅඩු ංයහක් න හභහකය.න්භන් ද භන්විත භේ.  

 

අධිකාරිභේ වාභාජිකයත  

 

2020 ර්ඹ අහන න විට තනතුරු දයන හභහකයඹන් භේ නේ ඳවත ඳරිදි භේ:  

 

1. භේජර් ජනයල් ලහන්ත දිහනහඹ (විශ්රහමි) බහඳති 

2. හලිඹ යත් කුභහය භවතහ    පර්  හලීන හභහකය 

3.  ඩ.ලිේ.ඩ.ලිේ.ඒ ඵසනහඹ   පර්  හලීන හභහකය  

4. තුහන් ගු ර්ධන භවතහ   පර්  හලීන හභහකය  

5. පී.එේ.භක්.භවට්ටිකයච්චි භවතහ   බහණ්ඩහහය නිභඹෝකයත    

6. කචහර්ඹ භේ. චන්දි නත් භවතහ   හභහකය 

7. රංහ්රිඹ අභ.ර්ධන භවතහ   හභහකය 

8. කර්. ටිටියනහත් අධිහරි භවතහ    හභහකය  

9. එේ.එස.වී.රක්සභන් භයවීය භවතහ  හභහකය  

10. එේ.ඩ.ලිේ.ඒ.සී.විභේසරිඹ භවතහ   හභහකය 

11. වියහේ වර්  භඳභර්යහ භවතහ   හභහකය  

12. එස.ඒ භිදන්ද රහල් ගු තිර භවතහ   හභහකය   

 

 

 

 



 
 

1.3 අධිකාරිභේ කාර්ය භණ්ඩය 

භේජර් ජනයහල් ඩී.එේ ලහන්ත දිහනහඹ (විශ්රහමි) 2019.12.20 ටිට අණ්ඩ බහඳති ධුයඹ දයන 

රී . එේ.එස.එේ.ෂවුර් භවතහ 2018.09.14 දින ටිට 2020.02.13 දක්හ ද භේ.එේ.එස.එන්.ජඹටිංව 

භවතහ 2020.02.14 ටිට 2020.09.30 දක්හද අධයක් භජනයහල් ූරයඹ දයන රද අතය 2020.10.02 ටිට 

ඩී.එේ.එස.දිහනහඹ භවතහ අණ්ඩ එභ ූරයඹ දයනු රළභ..  

 

අධිකාරිභේ අං ප්රධාීනත   

 

1. දීප්ති තිභවේරා මික)ය 

    යහජය ඳරිඳහරනඹ පිළිඵ ලහසත්රඳති  

උඳහධිඹ ( ඳලසචහත් උඳහධි අධයඹන 

කඹතනඹ) - ශ්රී ජ’පුය විලසවිදයහරඹ   

   අධයක් - නීති ව ඵරළන්වීමි 

 

2.  ඩබ්ලිව්.ඒ.භක්. ඵණ්ඩාර භශතා  

     B.Sc (Valuation) Sp. 

     අධයක් – ඳහරිභබෝගි ටයුතු ව 

භතොයතුරු  

     2019.10.01 න දින ටිට  

   

3. වභත තා කරුණාරත්න මික)ය 

  කර්ථි විදයහ ලහසත්රභේී  (විභල ) 

උඳහධි,    කර්ථි විදයහ ලහසත්රඳති  උඳහධි  

අධයක් -තයකහී ත් ප්රර්ධන  

    2019.10.01 න දින ටිට      

4.   වේඳත් අඟුළුගශ භශතා,  

      හණිජභේී  (විභල ) භෞය උඳහධි ,  

MBA, MIM (SL),AIPM(SL), AUKAP, PG 

Dip in Pers & HRM, Dip in PM  

      අධයක් - භහන ේඳත් වහ ඳරිඳහරන   

5. ඩබ්ලිව්.එේ. ප්රියත ත භශතා  

    MPM, B.Com (Sp) Hons, AIPFM, 

DPFM 

    අධයක් - මරය 

 

6.    නිරංජා භජගනාදත  මික)ය, 

       ACA, MBA (J’pura) 

       අධයක් - මිරය  ව ශභනහය   

 

7.  රසිකා වාවිත්රි විභේභවේකර මික)ය  

      හධිය  විදයහභේී  (විභල ) උඳහධි,  ශ්රී. ජ’පුය විලසවිදයහරඹ., CBA, MAAT  

     අබයන්තය වි  

                                                                                                                                                                                                                    

1.4    ඳාරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ වබාල 

හණිජ, නීතිඹ, යහඳහරි, යහඹ ශභනහය ඹ, භශ ප්රතිඳත්ති ව ඳහරිභබෝගි ටයුතු 

පිළිඵ පුළුල් ඳශපුරුේදක් ිදත විභල ඥරුන් තිභදභනකුභන් භන්විත භභභ බහ පිිදටුන 

රී . භභභ බහ ඳහරිභබෝගි ටයුතු පිළිඵ අධිහරිඹ විටින් භඹොමු යනු රඵන ටිඹලු ඉල්ලීේ 

භභයිද භඹොමු වී තීය  ත යුතු ඹ. ත ද ඳනභතිද 3 න න්තිඹ ඹටභත් තයක විභයෝකර චර්ඹහන් 

ේඵන්ධ ඳළමිණිලි ේඵන්ධ ඳී ක්  ඳළළත්වීභ ව තීය  ළනීභ, 19 න න්තිඹ ඹටභත් 

උඳරිභ ටිල්රය මිර නිඹභ රීී භ ව 19 න ව 20 න න්ති ඹටභත් අනිටි මිර  න් 

ේඵන්ධභඹන් භචෝදනහ රීී භ පිළිඵ කීභට බහ ඵළඳී ටිටි..  

 

ඳහරිභබෝගි ටයුතු පිළිඵ බහභේ හභහකයඹ.න් 
 

එේ.එස.එේ. ේසුී න් භවතහ -   බහඳති 

එච්.විභේර්ධන භවත  - බහඳති 

     

යංගිහ භොණ්ඩහයභභේ මිඹ (නීතීඥ) - බහ භල්ේ - 01.08.2019 - 12.01.2020  



 
 

 

2.  අධිකාරිභේ අරමුණු 

අ. ඳහරිභබෝගිඹන්භේ ජීවිත ව භේඳශ රට උඳද්රඹක් ටිදුන බහණ්ඩ අභරවි රීී භට ව භ හ  

ළඳයීභට එභයිද ඳහරිභබෝගි.න් කයක්හ රීී භ. 

ක. අහධහය  භශ පිළිභත් රට එභයිද ඳහරිභබෝගි.න් කයක්හ රීී භ ව 

ඳහරිභබෝගි.න්භේ  අ.තිහටිේ රට නිටි ළරරීල්ර වති වීභ.  

ඇ. වළරී ෆභ විභ ඳහරිභබෝගි.න්ට තයකහී  මිරට බහණ්ඩ වහ භ හරට ප්රභහ ත් ප්රභේලඹක් 

රඵහ ී භට වති වීභ.  

ඈ. අහධහය  භශ පිළිභත්, සීමිත භශ පිළිභත් භවෝ භභශන්දන් විටින් ටිදු යන භනත් 

ඹේ කහයඹ ඳහරිභබෝගි සයහෆේ රට එභයිද වන රඵහ ී භ.  

 

3.  අධිකාරිභේ කාර්යබාරය 

1) අධිහරිඹ විටින් ඳවත දෆ ඳහරනඹ රීී භ භවෝ ඉත් රීී භ ටිදු යනු රළභ..  

අ. යහඹ අතය සීභහහී  භශ ගිවිසුේ 

ක. යහඹඹන් අතය මිශ පිළිඵ ළඩපිළිභශල් ක්රිඹහත්භ රීී භ 

ඇ. භශභඳොශ ඇතුශත භවෝ භශභඳොභල් භේශීලඹ භශදහභ භවෝ කර්ථි ංර්ධනඹ පිළිඵ ව 

කධිඳතය තත්ත්ඹන් අනිටි භර භඹොදහළනීභ; භවෝ  

ඈ. අහධහය  භශ පිළිභත්, සීමිත භශ පිළිභත් භවෝ භභශන්දන් විටින් ටිදුයන භනත් 

ඹේ කහයඹ ඳහරිභබෝගි සයහෆේ රට එභයිද  වන රඵහී භ.  

2) තයක විභයෝකර වහ කධිඳතය තත්ත්ඹන් අනිටි ෛර භඹොදහළනීභ පිළිඵ විභර්ලන භවෝ   ඳී ක්  

ටිදුරීී භ.  

3) බහණ්ඩ භවෝ භ හ ඳඹන තළනළත්තන් අතය පරදහයී තයකහී ත්ඹ ඳත්හභනඹහභ ව 

ප්රර්ධනඹ රීී භ.  

4) බහණ්ඩ වහ භ හර මිර, ඒහ රඵහතවළරීවීභ ව ඒහභේ තත්ත්ඹ ව ඳඹන ර්ඹ 

ේඵන්ධභඹන් ඳහරිභබෝගි.න්භේ, මිරී න්නන්භේ ව බහණ්ඩ වහ භ හ බහවිතහ යන අඹභේ 

අ.තිහටිේ ව ේඵන්ධතහ ප්රර්ධනඹ රීී භ ව කයක්හ රීී භ. 

5) මිරී  ළනීභට තඵහ ඇති බහණ්ඩ ව භ හර තත්ත්ඹ, ප්රභහ ඹ, ලක්තිඹ, පිරිටිදුභ, ප්රමිති ව මිර 

පිළිඵ ඳහරිභබෝගි.න් දළනුත් රීී භ. 

6) භභභ ඳනභත් නිලසචිත වන් ය ඇති ඹේ හය ඹක් ේඵන්ධභඹන් විභර්ලන ව ඳී ක්  

ඳළළත්වීභ. 

7) භශභඳොශ තයකහී ත්ඹ අඩු පරදහයීත්භඹන් ඳතින අසාහරී  භශභඳොභශිද තයකහී  

මිර ප්රර්ධනඹ රීී භ. 

8) භශභඳොශ තත්ත්ඹ ව ඳහරිභබෝගි ටයුතුරට අදහශ අධයඹන බහයළනීභ, හර්තහ ඳශරීී භ 

ව භවජනතහට භතොයතුරු ළඳයීභ. 

9) යහජය අංලභේ ව භඳෞේලි අංලභේ හර්ඹක්භතහ පිළිඵ අධයඹන බහයළනීභ. 



 
 

10) ඳහරිභබෝගි.න්භේ භනහ භෞයඹ, කයක්හ ව සුයක්ෂිතබහඹ ේඵන්ධභඹන් ඳහරිභබෝගි 

අධයඹනඹ ප්රර්ධනඹ රීී භ. 

11) භශභඳොශ තත්ත්ඹ ව ඳහරිභබෝගි යුතු පිළිඵ භතොයතුරු භනත් කඹතන භක හුභහරු 

රීී භ ප්රර්ධනඹ රීී භ. 

12) ඳහරිභබෝගි ංවිධහන පිිදටුවීභ, ප්රර්ධනඹ රීී භ, උඳහය රීී භ ව උනන්දු රීී භ. 

13) අධිහරිඹ විටින් රඵහභදනු රඵන ඹේ  භ හාහන් ේඵන්ධභඹන් හසතු අඹරීී භ. 

14) අධිහරිභේ ර්තයඹන්  ඉටුරීී භේ ඳවසුේ ළරළසවීභට අලය විඹවළරී ඳරිදි රීටිඹේ කහයඹ 

මිටුක් භවෝ මිටු ඳත් රීී භ; ව  

15) අධිහරිභේ අයමුණු මුදුන් ඳමුණුහ ළනීභ වහ ව අධිහරිභේ  ර්තයඹ පරදහයී භර ඉටුරීී භ 

වහ අලය භනත් ටිඹලු ටයුතු ඉටුරීී භ.  

 

4.   ඳාරිභබෝගික කයුතු පිළිඵ අධිකාරිභේ කාර්යවාධනය 

කඹතනි ුවඹ අනු අධිහරිඹ අධයක්රුන් 6 භදභනක් ඹටභත් ඳහරනඹ න අංල 6 රීන්  ව 

අබයන්තය වි න අංලඹරීන් භන්විත භේ. එනේ; 

1) ඳහරිභබෝගි ටයුතු ව භතොයතුරු අංලඹ 

2) නීති ව ඵරළන්වීේ අංලඹ 

3) මිරය  ව ශභනහය  අංලඹ  

4) තයකහී ත් ප්රර්ධන අංලඹ 

5) මුදල් අංලඹ 

6) භහන ේඳත් ව ඳරිඳහරන අංලඹ 

7) අබයන්තය වි න අංලඹ 

ඳහරිභබෝගි ටයුතු පිළිඵ අධිහරිභේ 2020 ර්ඹ වහ න හර්ඹහධනඹ ඳවත දළක්භේ.  

 

1. ශානිකර භභත භ ප්රමික)තිභයත  භත ර බාණ්ඩ වශ භවේලාලත භගත  ඳාරිභබෝගිකිනත  ආරක්ා කරගැීනභ  

 

අ. ඳනභතිද 10 න ව 12 න න්ති ඹටභත් නිතුත් යන රද විධහන  

විධාන අංක 72: භේශීලඹ නිඳදන වල් භවෝ වී, ත්ත් කවහය නිසඳහදනඹ වහ භළින් භ බහවිතහ 

රීී භ භවෝ අනයහහයඹරීන් ත්ත් කවහය නිඳදවීභ වහ භඹදවුභක් භර බහවිතහ රීී භ වහ භවෝ 

විරීණීභ වහ ඉදිරිඳත් රීී භ, භතො රැසය තළබීභ, ඵඩහ රීී භ, ප්රහවනඹ රීී භ, භඵදහ වළී භ භවෝ 

මිරී  ළනීභ භනොශ යුතු ඵට ටිඹලුභ නිසඳහදඹන්, භශඳුන් ව භඵදහවරින්නන් භත භභ.න් 

විධහනඹ යනු රළභ..   

 

විධාන අංක 73 : ටිඹලුභ නිසඳහද.න්, කනඹනරුන් ව භභශන්දන් විටින් උඳභල්නභේ වන් 

භතොයතුරු ෛත්රබහහභන් භ මුද්ර ඹ ශ යුතු ඹ (2019.12.31 දිනළති අං 2156/16  දයන  ළට් 

නිභේදනඹ අරංගු යන රී ) 



 
 

 

විධාන අංක 74: අත් පිරිටිදුහය වහ ජහති ඖධ නිඹහභන අධිහරිභේ ලිඹහඳදිංචිඹ අනිහර්ඹ භේ.  

 

අ. ඳනභතහි 20(5ශ ලගත තිය යටභත් නිකුත් කරන ද / ඉලත් කරන ද නිභයෝග  

 

නිභයෝග අංක 58 : 2016.07.14 දිනළති අං 1975/68 දයන ළට් නිභේදනඹ භඟින් ප්රහලඹට ඳත් 

යන රද නිභඹෝභඹිද බී ළණු ඹන අ.තභඹ භභ.න් ඉත් යනු රඵන අතය බී ළණු වහ උඳරිභ 

ටිල්රය මිරක් තීය ඹ යනු රළභ..  

 

නිභයෝග අංක 59 – භරො.රර් කුකුළු භස වහ උඳරිභ ටිල්රය මිර නිඹභ රීී භ   

 

නිභයෝග අංක 60 – ඵඩ ඉරිඟු වහ උඳරිභ ටිල්රය මිර නිඹභ රීී භ    

 

නිභයෝග අංක 61 –  භ.සර් ඳරිේපු, බී ළණු ව ටින්ශ භහළු වහ උඳරිභ ටිල්රය මිර නිඹභ රීී භ  

 

2017.12.06 දිනළති අං 2018/30 දයන අං  48 නිභඹෝභේ භ.සර් ඳරිේපු ඹන අ.තභඹ ඉත් 

රීී භ. 2020.02.24 දිනළති අං 2164/7 දයන අං 58 නිභඹෝභේ බී ළණු ඹන අ.තභඹ ඉත් රීී භ.   

2016.07.14 දිනළති අං 197568 දයන අං 39 නිභඹෝභේ ටින්ශ භහළු ඹන අ.තභඹ ඉත් රීී භ.  

 

නිභයෝග අංක 62 -  වල් ර් රීිදඳඹ උඳරිභ ටිල්රය මිර නිඹභ රීී භ   

 

2019.12.19 දිනළති අං 2154/19 ළට්  ඳත්රභේ වන් අං 5 නිභඹෝඹ  අරංගු රීී භ.  

 

නිභයෝග අංක 63 -  ව කුඩු වහ උඳරිභ ටිල්රය මිර නිඹභ රීී භ  

 

නිභයෝග අංක 64 –  නිභඹෝ අං 52 ව 53 අරංගු යන රී  (සීනි වහ උඳරිභ ටිල්රය මිර -

2018.10.12) 

 

නිභයෝග අංක 65 – “භ.සර් ඳරිේපු” ව “ටින් ශ භහළු” 2020.03.17 දිනළති අං 61 දයන 

නිභඹෝභඹන් ඉත් රීී භ.  

 

නිභයෝග අංක 66 - විවිධ ර්භේ වල් වහ උඳරිභ ටිල්රය මිර (2020.04.10 දිනළති අං 2 දයන 

නිභඹෝඹ අරංගු යන රී .  

 

නිභයෝග අංක 67 –භඩංගු වහ න  ප්රතිභේවජන ඳී ක් ඹ (NSE Antigen Test for Dengue) ව 

පර්  රුධිය  න ඳී ක් ඹ  ( Full Blood Count) වහ උඳරිභ ටිල්රය මිර නිඹභ රීී භ.  

 

නිභයෝග අංක 68 – 2020.04.21 දිනළති අං 2172/5 දයන නිභඹෝ අං  63 (ව කුඩු) අරංගු 

රීී භ.  

 

නිභයෝග අංක 69 -  භඳොල් වහ උඳරිභ ටිල්රය මිර නිඹභ රීී භ  

 

නිභයෝග අංක 70 - වල් නිසඳහදඹන්ට ව භභෝල් ිදමිඹන්ට වල් වහ උඳරිභ ටිල්රය මිර නිඹභ 

රීී භ  



 
 

 

නිභයෝග අංක 71 - සුදු සීනි උඳරිභ ටිල්රය මිර නිඹභ රීී භ    

අ.  ගුණාත්භකබාලභයත  අඩු ආනයනික බාණ්ඩ විභර්නය කිරීභ 

ශ්රි රංහ ප්රමිති කඹතනඹ ව ශ්රී රංහ භර්ගු භක ේඵන්කරය භඹන් ගු හත්භබහභඹන් අඩු 

බහණ්ඩ දි.නට ඇතුළුවීභ ළශළක්වීභට ක්රිඹහභහර් භන තිභ.. එඵඳු  ටිේධින් අධිහරිඹ විටින් 

විභර්ලනඹ යන රද අතය කනඹන ඳී ක්  ක්රභඹ ඹටභත් ප්රමිතීන්ට අනුකර භනොවීභ භව තුභන් 

ප්රති අඳනඹනඹ වහ ශ්රී රංහ ප්රමිති කඹතනඹ නිර්භේල යන රී .  

 

ක. ජාතික කමික)ටු නිභයෝජනය කරමික)ත  ඳාරිභබෝගිකයත  ආරක්ා කිරීභ වශා ප්රතිඳත්ති/ ීනති ශුනත ලාදීභ  

ශ්රී රංහ ඳහරිභබෝගි ටයුතු පිළිඵ අධිහරිඹ භෞය අභහතයහංලඹ, තහක්  වහ ඳර්භේ   

අභහතයහංලඹ, ඳරිය අභහතයහංලඹ, විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතයහංලඹ, කර්ථි ංර්ධනඹ වහ 

න ජහති බහ ඹටභත් ක්රිඹහත්භ න ජහති භට්ටභේ මිටු නිභඹෝජනඹ යමින් 

ඳහරිභබෝගි.න් කයක්හ රීී භ වහ ප්රතිඳත්ති ව නීති වඳුන්හ ී  වහඹ දක්..  

 

 

අ.  ලංචාාකාරී කටයුතු වශ අවාධාරණ භලෂ පිළිභලත් ලලිත  ඳාරිභබෝගිකිනත  ආරක්ා කිරීභ  

අ. යහඳහරි ප්රජහ දළනුත් රීී භේ ළඩටවන් ඳළළත්වීභ 

තයකහී ත්ඹ ප්රර්ධනඹ වහ ඩහත් පරදහයී ක්රිඹහභහර්ඹ න්භන් ටිවිල් භහජ වබහගීත් 

ළඩටවන්  භඟින් අදහනභට රක්විඹ වළරී ණ්ඩහඹේ කයක්හ රීී භ, ංර්ධනඹ රීී භ ව 

ඵරඹ රඵහී භ ටිදු යනු  රළභ.. ළරසුේ යන රද යහඳහරි දළනුත්රීී ේ ළඩටවන් ඔසභ  භභඹ 

ක්රිඹහත්භ යන රී .  

 

2020 ර්භේී  යහඳහරි ප්රජහ වහ ළඩටවන් 88 ක් ක්රිඹහත්භ යන රී .  

 

ලගු අංක  – 1 – 2020 ර්භේ ී  ක්රිඹහත්භ යන රද යහඳහරි දළනුත් රීී භේ ළඩටවන් 

ඳෂාත සාව්ත්රික්කය ලයාඳාරික 

දැනුලත්කිරීභේ 

ලැඩවටශත  
ලැඩවටශත  

භධයභ ඳශහත 
භවනුය 09 

භහතභල් - 

නුයඑළිඹ 07 

නළභනිදය ඳශහත 
අේඳහය 01 

භඩරපු 01 

ත්රිකු හභරඹ - 

උතුරු භළද ඳශහත 
අනුයහධපුය 11 

භඳොභශොන්නරු - 

උතුරු ඳශහත 

ඹහඳනඹ  01 

රීළිභනොච්චි 05 

භන්නහයභ 07 

මුරතිේ 02 

ේනිඹහ 05 

ඹම ඳශහත 
කුරු ෆර  10 

පුත්තරභ - 

ඵයමු ඳශහත ෆල්ර 01 



 
 

යත්නපුය 06 

දකුණු ඳශහත 
ල්ර - 

වේඵන්භතොට - 

භහතය - 

ඌ ඳශහත 
ඵදුල්ර 01 

භභොනයහර 16 

ඵසනහිදය ඳශහත 
භොශම - 

ේඳව 03 

ළුතය 02 

මුළු වංඛ්යාල 88 

 

ක. භශභඳොභශිද ටිදුයන රද ළටලීේ ව විභර්ලන 

ඳහරිභබෝගි ටයුතු පිළිඵ අධිහරි ඳනභතිද විධිවිධහන අනු භල්ඵරභඹිද උඳභදස ප්රදර්ලනඹ රීී භ 

උල්රංක ඹ රීී භ, බහණ්ඩභේ වන් මිරට ඩහ ළ ව මිරට අභරවි රීී භ, බහණ්ඩ අභරවි රීී භ 

ප්රතික්භ ඳ රීී භ, බහණ්ඩ න්තභඹිද තඵහළනීභ ප්රතික්භ ඳ රීී භ, බහණ්ඩ කහ තඵහළනීභ, 

අධිහරිභඹිද පර් ලිඛිත අනුභළතිඹරීන් භතොය ඹේ බහණ්ඩර ටිල්රය භවෝ භතො මිර ඉවශ දළමීභ, මිර 

දර්ලන ප්රදර්ලනඹ භනොරීී භ, මිරී  න්නන් වහ කුවිතහන්ටි නිකුත් භනොරීී භ, භනොභක ඹළවීභ භවෝ 

ංචහහී  ටයුතු ටිදුරීී භ භවෝ නිසඳහද.න්/භශඳුන් විටින් ටිදුයන රද යහජ නිභඹෝජන ළටලීභට 

රක්රීී භ ව විභර්ලනඹ රීී භ, ංචහහී  භශඳුන්ට අදහශ ඳනභතිද 60 න න්තිභඹිද විධිවිධහන 

අනු භභව සත්රහත් අධිය ඹන්ිද නඩු ඳළී භ ව දඩ මුදල් නිඹභ රීී භ ටිදු යනු රළභ..   

 

ලගු අංක 2 -  භලෂභඳ ෂ ලැටලීේ වශ දඩ මුදල් නියභ කිරීේ ල ප්රගතිය  

ටිදු යන රද ක්රිඹහහයේ ළටලීේ 
ංයහ 

අසාහ 
ංයහ 

නිඹභ යන 
රද දඩ 
මුදල් (රු.) 

භශභඳොශ ළටලීේ ව විභර්ලන  
- 10 න න්තිඹ ඹභත් භශභඳොශ විභර්ලන 
(10 න න්තිඹ ඹටභත් දක්න රද විධහන 
උල්රංක ඹ රීී භ)  
 

- 11 න න්තිඹ ඹටභත් භශභඳොර 
විභර්ලන (බහණ්ඩභේ වන් මිරට ඩහ ඉවශ 
මිරට අභරවි රීී භ) 

 
- 12 න න්තිඹ ඹටභත් භශභඳොශ 
විභර්ලන (ප්රමිතීන්ට අනුකර භනොවීභ)   

 
- 15 න න්තිඹ ඹටභත් භශභඳොශ 
විභර්ලන 
 

- 16 න න්තිඹ ඹටභත් භශභඳොශ 
විභර්ලන ඕනෆභ බහණ්ඩඹක් න්තභේ 
තඵහළනීභ ප්රතික්භ ඳ රීී භ)  
 

- 17 න න්තිඹ ඹටභත් භශභඳොශ 
විභර්ලන (බහණ්ඩ කහ තඵහළනීභ) 

- 18 න න්තිඹ ඹටභත් භශභඳොශ 
විභර්ලන (උඳරිභ ටිල්රය මිර 
ඳත්හභනඹහභ උල්රංකනඹ රීී භ) 

 
5,381 

 
 
 

166 
 
 
 

259 
 

 
24 

 
 

32 
 
 

02 
 
 

08 
 

 
5,167 

 
 
 

124 
 
 
 

272 
 
 

33 
 
 

40 
 
 

- 
 
 

16 
 

 
26,159,300 

 
 
 

630,000 
 
 
 

1,623,500 
 
 

127,000 
 
 

266,500 
 
 

- 
 
 

78,500 
 



 
 

 
- 20 න න්තිඹ ඹටභත් භශභඳොශ 
විභර්ලන 

 
- 26 න න්තිඹ ඹටභත් භශභඳොශ 
විභර්ලන (මිර දර්ලනඹ ප්රදර්ලනඹ භනොරීී භ) 

 
- 28 න න්තිඹ ඹටභත් භශභඳොශ 
විභර්ලන (භභශන්දන් විටින් මිරී  න්නන් 
භත කුවිතහන්ටි නිකුත් රීී භ)  

- 30 න න්තිඹ ඹටභත් භශභඳොශ 
විභර්ලන      (භනොභකඹළවීභ ව ංචහහී  
ටයුතු)  

 
- 30 ව 31 න න්ති ඹටභත් භශභඳොශ 
විභර්ලන  (භනොභක ඹළවීභ ව යහජ 
නිභඹෝජන) 

 
31 න න්තිඹ ඹටභත් භශභඳොශ 
විභර්ලන  (යහජ නිභඹෝජන) 

 
මුළු ළටලීේ ංයහ ව අඹ යන රද දඩ මුදර  

 
 

2,362 
 

5,184 
 
 

15 
 
 

1,653 
 
 

756 
 
 

81 
 

15,923 

 
 

2,005 
 

4,763 
 
 

09 
 
 

1,551 
 
 

808 
 
 

118 
 

14,906 

 
 

8,265,600 
 

14,207,400 
 
 

22,500 
 
 

8,884,700 
 
 

4,616,300 
 
 

597,500 
 

65,478,800 

 

ඳාරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකාරිය විසිත  සිදු කරන ද විභේ ලැටලීේ          

01. නිජ භතල් ේඳත් ංර්ධන අංලභේ අනුභළතිභඹන් භතොය විවිධ කඹතන ව භශද න්නහභඹන් 

ඹටභත් භශභඳොරට නිකුත් යනු රඵන නීති විභයෝධි ඵහර ර්භේ ලිිදටි භතල් නිසඳහදන 

අත්අඩංගුට ළනීභේ ළටලීේ ටයුතු ී ඳ යහේත 2020.02.17 න දින ඳහරිභබෝගි ටයුතු පිළිඵ 

අධිහරිඹ විටින් ටිදු යනු රළබ අතය රුපිඹල් රක් 25 ට කන්න නීති විභයෝකර ලිිදටි භතල් නිසඳහදන 

අත්අඩංගුට නු රළබීඹ. 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

02. Hiru CIA භඟින් රළබුණු භතොයතුයක් භත ත්තර වළදර ප්රභේලභේ පිිදටි භී නහ ුඩඩ්ස පුේලි භහභ 

විටින් භක්ක් නිසඳහදනඹ රීී භේී  ල් ඉකුත් ව අමුද්රය භඹොදහ ළනීභ භව තුභන් ේඳව ඳහරිභබෝගි 

ටයුතු පිළිඵ අධිහරි ඒඹ භගින් විභල  ළටලීභක් 01.02.2020 න දින ටිදු යන රී . ල් ඉකුත් ව 

භක්ක් අමුද්රය භටොන් 17ක් විනහල රීී භ වහ භඹොමු ශ අතය නීතිභඹ පිඹය නිමින් ඳති.. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

03. අනයභඹන් භභයටට භන්න රද ප්රමිතිභඹන් භතොය මුහුණු කය  ළටලීේ 30.01.2020 ව 

31.01.2020 භදදින තුශ ටිද යනු රළබ අතය භශළල් ිදමිරුන්ට දඩ මුදල් නිඹභ යනු රළබ අතය 

අදහශ මුහුණු කය  භතොඹ විනහල රීී භ වහ නිඹභ යන රී . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04. 2020.02.20 දින තත්ත්භඹන් ඵහර මිරිස තත්ත්භඹන් උස මිරිස භක මිශ්ර රීී භ වහ ටයුතු ටිදු 

යමින් ටිටිඹී  ඳහරිභබෝගි ටයුතු පිළිඵ අධිහරිභේ ප්රධහන හර්ඹහරඹ භඟින් ළටලීභට රක් යනු 

රළබීඹ. භභිදී  තත්ත්භඹන් ඵහර මිරිස  රී.ග්රෆ. 25 යුතු ඵෆේ 25 ක් ඳභ  අත්අඩංගුට නු රළබීඹ. 

 

 

 

 

 



 
 

05. බහවිතහ යනු රළබ ෂහේ භතල් ලීටර් 200 ක් භොශම 11 ප්රභේලභේ ී  විරීණීභට ඉදිරිඳත් ය තිබිඹී  

17.02.2020 න දින ඳහරිභබෝගි ටයුතු පිළිඵ අධිහරිභේ ප්රධහන හර්ඹහරඹ භඟින් ළටලීභක් ටිදු යන 

රී .  

 

 

 

 

 

 

 

ඳාරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකාරිය විසිත  සිදු කරන ද ලැටලීේ  

 

 

ඳාරිභබෝගික කයුතු පිළිඵ අධිකාරිය විසිත  ඳනලන ද දඩ මුදල් 
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භාවය 

2020 ලර්ය තුෂ දී භභභශයලනු ැබූ භලභෂදභඳ ෂ ලැටලීේ 
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භාවය 

2020 ලර්ය තුෂ දී අධිකරණය භගිත  ඳණලනු ැබූ දඩ මුදල් 



 
 

  

2. අවාධාරණ භලෂ කටයුතු භශේතුභලත  ඵඳෑභට ක් ව ඳාරිභබෝගිකිනත ට වශන වැසීභ  

අ. ඳහරිභබෝගි ඳළමිණිලි ේඵන්ධභඹන් ටයුතු රීී භ  

ඳහරිභබෝගි අධිහී  ඳනභතිද 13 න ව 32 න න්ති ඹටභත් ඳහරිභබෝගි ඳළමිණිලි 

ේඵන්ධභඹන් භළදිවත් භේ. නිසඳහදඹහ  භවෝ භභශන්දහ විටින් රඵහභදන රද ඵරඳත්රඹට භවෝ 

ඇඳ වතිඹ ේඵන්ධ රුනු භවෝ භනත් දෆ භක අනුකර න භර බහණ්ඩ  විරීණීභ භවෝ 

භ හ ළඳයීභ පිළිඵ ඳළමිණිලි ේඵන්ධභඹන් අධිහරිඹට විභර්ලන ශ වළරී ඹ.  

 

2020 ර්භේ ී  ඳහරිභබෝගි ඳළමිණිලි ේඵන්ධභඹන් ටයුතු රීී භභන් රද ප්රතිඹ 3 න ගුභේ දළක්භේ.  

 

 

ලගු අංක – 3  ඳාරිභබෝගික ඳැමික)ණිලි වේඵත ධභයත  කටයුතු කිරීභ 

 මුළු වංඛ්යාල 
රද මුළු ඳළමිණිලි ංයහ 1978 

(අ) තළඳෆභරන් 1978 

ළටලීේ ( ප්රධහන හර්ඹහරඹ / දිසත්රික් 

හර්ඹහර)   

1052 

භනත් කඹතන භත භඹොමු යන රද 

ඳළමිණිලි 

453 

විභර්ලන වහ භඹොමු යන රද ඳළමිණිලි 31 

ඳහරිභබෝගි ඳළමිණිලි ේඵන්ධභඹන් 

ඳත්න රද හච්ඡහ වහ විභර්ලන රට භඳය 

ඳත්න රද හච්ඡහ  

 

846 

හච්ඡහ රීී භභන් අනතුරු වින රද 

අසාහ  

317 

(පර් ර්භේ ඳළමිණිලි ඇතුශත්) 

 

අධිකරණභේ භග නු කරන ද නඩු 

නඩු ලර්ගය ලර්ය 

නීති ව ඵරහත්භ රීී භේ අංලඹ විටින් භොනු 

යන රද නඩු  
14 

අධිය භේ භඳනීටිටීභ 288 

දඩ මුදල් (අධිය භේ නඩු භොනුරීී භ භව තුභන් 

රළභඵන) 
රු. 211,000.00 

 

 



 
 

3. ඳාරිභබෝගික අධයාඳනය වශ ඵගැත වීභ ඳාරිභබෝගික දැනුලත්කිරීභේ ලැඩවටශත   

අ. ඳාරිභබෝගික දැනුලත්කිරීභේ ලැඩවටශත  

ඳහරිභබෝගි ටයුතු පිළිඵ අධිහරිඹ විදුත් භහධය වහ මු්රිත භහධය, ේභන්ත්ර  ව ළඩමුළු, 

ප්රදර්ලන කදිඹ භඟින් ඳහරිභබෝගි අ.තීන් ව කීභ, ර්තභහන ඳහරිභබෝගි නීතිඹ, ඹවඳත් 

යහඳහරි පිළිභත් කදිඹ පිළිඵ දළනුත් යනු රළභ..  

 

ඳහරිභබෝගි අ.තිහටිේ දිනඹ, ඳහරිභබෝගි ණ්ඩහඹේ ව යහඳහරි  ප්රජහ භක එක් 

භයනු රළභ.. ඳහරිභබෝගි අ.තිහටිේ ව ඳනභතිද නීති ී ති ේඵන්ධභඹන් දි.න පුයහ 

දළනුත්රීී භේ ළඩවන් ක්රිඹහත්භ යන රී . 

 

ලගු අංක 5 - ඳාරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකාරිය භභභශයලන ද දැනුලත්කිරීභේ ලැඩවටශත   

ඳෂාත සාව්ත්රික්කය වාභානය 

ජනතාල 

දැනුලත්කිරීේ 

ඳාවැල්  සිසුත  

දැනුලත්කිරීේ 

භධයභ ඳශහත 
භවනුය 08 01 

භහතභල් 02 - 

නුයඑළිඹ 07 02 

නළභනිදය ඳශහත 
අේඳහය 21 10 

භඩරපු 18 18 

ත්රිකු හභරඹ   

උතුරු භළද ඳශහත 
අනුයහධපුය 01 07 

භඳොභශොන්නරු 02 01 

උතුරු ඳශහත 

ඹහඳනඹ  12 04 

රීළිභනොච්චිඹ  09 03 

භන්නහයභ 02 04 

මුරතිේ 01 04 

ේනිඹහ 02 02 

ඹම ඳශහත 
කුරු ෆර  11 02 

පුත්තරභ 05 03 

ඵයමු ඳශහත 
ෆල්ර 03 01 

යත්නපුය 08 - 

දකුණු ඳශහත 

ල්ර 05 02 

වේඵන්භතොට 04 - 

භහතය 01 01 

ඌ ඳශහත 
ඵදුල්ර 01 06 

භභොනයහර 10 - 

ඵසනහිදය ඳශහත 

භොශම 06 06 

ේඳව 02 - 

ළුතය 01 03 

මුළු වංඛ්යාල 147 85 

     

 

 

 



 
 

ඳාරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකාරිය විසිත  ඳලත්ලන ද දැනුලත්කිරීභේ ලැඩවටශත          

 

ඳහරිභබෝගි ටයුතු පිළිඵ අධිහරිඹ විටින් ඳහල් වහ භභශ ප්රජහ දළනුත් රීී භ වහ ටයුතු ටිදු 

යන රී .   

4. භභශන්දන් ව නිසඳහද.න් ප්රති තයකහී  ටයුතු ලින් කයක්හ රීී භ ව ඹවඳත් තයකහී ත්ඹ 
ප්රර්ධනඹ රීී භ  

ක්රියාකාරකභ මුළු වංඛ්යාල 

භශ ඳළමිණිලි පිළිඵ විභර්ලන 
ප්රති තයකහී  භභන්භ අහධහය  භශ ටයුතු ේඵන්ධභඹන් 
ඳහරිභබෝගි ටයුතු පිළිඵ අධිහරිඹ භත භඹොමු ශ ඳළමිණිලි 
ේඵන්ධභඹන් භළදිවත් වීභ  

 පර් හරඹ තුශ භඹොමු යන රද ඳළමිණිලි  

 අදහශ හරඹ තුශ භඹොමු යන රද ඳළමිණිලි 
 බහ  භත භඹොමු යන රද ඳළමිණිලි 
 ර්ඹ තුශ ඉත් යන රද ඳළමිණිලි 
 දළනට ටයුතු යනු රඵන ඳළමිණිලි 

 

 

18 

23 

- 

12 

29 

ඳළමිණිලි ේඵන්ධභඹන් ටයුතු රීී භේී  ටිඹලු භදනහට හධහය  
පිළිභතක් අනුභනඹ රීී භ  
2007/07/11 දින නිකුත් ශ අං 1505/15 දයන ළස නිභේදනඹ 
භඟින් වඳුනහ න්නහ රද නිසඳහදන ඳවක් ේඵන්ධභඹන් යජභේ 
ප්රතිඳත්තිඹ අනුභනඹ රීී භ   

 රද අඹදුේඳත් ංයහ 
 ක්රිඹහ යන රද අඹදුේඳත් ංයහ  

 
 
 
 
 

212 
212 

කවහය දුය ර මිර ඳී ක්හ රීී භ  - හර්තහ ංයහ  
එශළු ර ෛදනි ටිල්රය මිර පිළිඵ හර්තහ  
අතයලය බහණ්ඩර ටිල්රය මිශ  න් පිළිඵ හර්තහ  
අතයලය මිර හර්තහ 

 
50 
50 
65 

ඳර්භේ  අධයඹනඹ  
විභල  අධයඹනඹ 

02 
- 

දළනුත්රීී භේ ළඩටවන් ඳළළත්වීභ 02 

1977අන්තර් ක්රිඹහහී ත් ජංභ  භ ඹ  තිඹට දින තුනක්  

 ඳදනභ (5*60*3) + 
කඹතන 15  

 



 
 

අත තර් ක්රියාකාරීත්ල ජංගභ දුරකථන ප්රතිචාාර භවේලය (1977) 

අන්තර් ක්රිඹහහී ත් ජංභ දුයාන ප්රතිචහය භ ඹ තුළින් පුයළටිඹන් භත ටිල්රය මිර භතොයතුරු (භටි 

භක්තහංඹ 1977) රඵහ භදනු රළභ..  

 

භහභරෝචිත ර්ඹ තුශී  සකීඹ භටි භක්තහං දුයාන අංඹ න 1977 බහවිතහ ය ටිල්රය 

භශභඳොශ (භොශම, පිටභොටු, භදභටභොඩ, භඵොරැල්ර, නුභේභොඩ ව ළල්රත්ත)  තුශ එශළු, 

ඳශතුරු ව කවහය ද්රය ටිල්රය මිර  න් ෛදනි භභභ දුයාන ඳේධතිඹට අණ්ඩ ඇතුශත් යන 

රී .  ඳෆලිඹභොඩ භහළු භශභඳොභරන් භහළු මිර  න් රඵහ ළභන්. භභභ භතොයතුරු ෛදනි ඳේධතිඹට 

ඇතුශත් යනු රළභ.. භභභඟින් ඳහරිභබෝගිඹන්ට තභන් මිරී  න්නහ බහණ්ඩ පිළිඵ දළනුත්බහභඹන් 

යුතු තීය ඹ ශ වළරීඹ.  

 

භලනත් නියාභන අධිකාරීත  වශ ඳාර්ලකාර වංවිධාන අතර පදායී වේඵත ධතා ඇතිකරගැීනභ ශා ඳලත්ලා 

ගැීනභ           

1. කවහය සුයක්ෂිතතහ ශභනහය  ඳේධති උඳභේලන මිටු -  ශ්රී රංහ ප්රමිති කඹතනඹ 

2. ශභනහය  ඳේධති වතිය  මිටු - ශ්රී රංහ ප්රමිති කඹතනඹ 

3. ශ්රී රංහ තුශ භඳොලිතීන් ව ේරහසටික් බහවිතඹ තවනේ රීී භ වහ ඳහරනඹ ඵරහත්භරීී භ 

ලක්තිභත් රීී භ වහ න මිටු  - භවළලි ංර්ධන වහ ඳරිය අභහතයහංලඹ  

4. ශ්රී රංහභේ භනහ ඳරිය  ශභනහය ඹ ව භඳොලික්භරෝරිනීෘත ඵ.ෆීන.ල් (PCBs) අඳද්රය ව 

PCB භඟින් දූෂිත/අන්තර්ත උඳය   ඵළවළය රීී භ පිළිඵ යහඳෘති භභභවයුේ මිටු - භවළලි 

ංර්ධන වහ ඳරිය අභහතයහංලඹ  

5. HCFC- භභොන්ට්රිඹල් ක්රභභල්ඹ බහවිතඹ නළළත්වීභ ේඵන්ධභඹන් ශ්රී රංහභේ ක්රිඹහත්භ යන රද 

ක්රිඹහහයේ තදුයටත් ලක්තිභත් රීී භ වහ අතිභර් භයගුරහටි වඳුන්හී භ පිළිඵ මිටු - 

භවළලි ංර්ධන වහ ඳරිය අභහතයහංලඹ 

6. ශ්රී රංහ තුශ අඳද්රය ශභනහය ඹ වහ නිසඳහද/භශද ව ඳහරිභබෝගි කීභ ඹන 

මරධර්භ ක්රිඹහත්භ රීී භ පිළිඵ මිටු - භවළලි ංර්ධන වහ ඳරිය අභහතයහංලඹ 

7. ශ්රී රංහභේ හර්මි යහඹනි ශභනහය ඹ වහ තහක්ණි උඳභේලන මිටු -භධයභ 

ඳරිය අධිහරිඹ 

8. ඵළභල්, භයොටර්ඩෆේ, සභටොක්භවෝේ ව මිනහභේට් මුළු  පිළිඵ මිටු - භවළලි ංර්ධන වහ 

ඳරිය අභහතයහංලඹ  

9. ශ්රී රංහභේ ජහති විදුත් හර්මි මිටු – ශ්රී රංහ ප්රමිති කඹතනඹ 

10. ජහති යහඹනහහය ශභනහය  ප්රතිඳත්තිඹ ේඳහදනඹ රීී භේ ඳහර්ලහය මිතිඹ - භවළලි 

ංර්ධන වහ ඳරිය අභහතයහංලඹ 

11. ිදස කය  ේඵන්ධභඹන් ශ්රී රංහභේ ප්රමිතීන් ංභලෝධනඹ පිළිඵ ක්රිඹහහී  මිටු - ශ්රී රංහ 

ප්රමිති කඹතනඹ 

12. යහජය ගිණුේ හය බහ භත ඉදිරිඳත් යන රද හර්ඹහධන වි න හර්තහ භත ඳදනේ ව 

ජහති විදුත් ශභනහය  ප්රතිඳත්තිඹ ේඳහදනඹ රීී භේ මිටු - භවළලි ංර්ධන වහ ඳරිය 

අභහතයහංලඹ  

13. යහඹනි අනතුරු ළශළක්වීභ ව භඳය සදහනේ මිටු - ේ ධයභ ඳරිය අධිහරිඹ  

14. ඵළභල් මුළු ක්රිඹහත්භරීී භ පිළිඵ තහක්ණි විභල ඥ මිටු - භධයභ ඳරිය අධිහරිඹ 

15. ජහති භඳෝ  ප්රතිඳත්තිඹ පිළිඵ මිටු - භෞය භඳෝ  වහ භේශීලඹ ෛදය අභහතයහංලඹ  

16. ජීන විඹදේ මිටු රැසවීභ - මුදල් අභහතයහංලඹ  

17. කවහය උඳභේලන මිටු - භෞය අභහතයහංලඹ  

 

 



 
 

 වාධාරණ මික)කරණය වශතිකකිරීභ 

අ. නි්චිත බාණ්ඩල මික) නියාභනය 

ඳනභතිද 18, 19, ව 20 න්ති භඟින් ඳයහ ඇති ඵරතර අනු ඳහරිභබෝගි ටයුතු පිළිඵ  

අධිහරිඹ වඳුනහත් බහණ්ඩර භශභඳොශ මිර ේඵන්ධභඹන් භළදිවත් ටයුතු ය.. 

භතෝයහත් බහණ්ඩර මිර සාහ.ය ඹ / නිඹභ රීී භ වහ ඳහරිභබෝගි ටයුතු පිළිඵ අධිහරිඹ 

විටින් න්නහ රද ක්රිඹහභහර් ඳවත අං 7 ගු භඟින් දළක්භේ.  

 

ලගු අංක 7 - භතෝරාගත් බාණ්ඩල මික) වථ්ාිනකරණය / නියභකිරීභ වශා ඳාරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ 

අධිකාරිය විසිත  ගත නා ද ක්රියාභාර්ග  

බාණ්ඩය ගනු ැබූ ක්රියාභාර්ග 
 

ෆස ෆස අඹදුේඳත් ේඵන්ධභඹන් තීය  රඵහී  භනොභළත.  

ටිභභන්ති ටිභභන්ති අඹදුේඳත් 09 වහ තීය  රඵහ ී  තිභ..  
භඹොදඹ ිදත 
රීරිපිටි  
 

 
භඹොදඹ ිදත රීරිපිටි අඹදුේඳත් 09 ක් වහ තීය  රඵහ ී  තිභ..  

භේද  යිදත 
රීරිපිටි 

භේද යිදත රීරිපිටි ේඵන්ධභඹන් තීය  රඵහ ී  භනොභළත.  

ශරු රීරිපිටි ශරු රීරිපිටි අඹදුේඳත්රඹක් වහ තීය  රඵහ ී  තිභ..  
තිරිඟු පිටි තිරිඟුපිටි අඹදුේඳත්ර වහ තීය  රඵහ ී  භනොභළත.  
ටින්ශ භහළු  ටින්ශ භහළු අඹදුේඳත්ර 02 ක් වහ තීය  රඵහ ී  ඇත.  

 
ද අයදුේඳත් වංඛ්යාල 

 
අිනතභ ද අයදුේඳත් වංඛ්යාල 

 
ටිභභන්ති 10 

ේපර්  භඹොදඹ ිදත රීරිපිටි 

ශරු රීරිපිටි 

භේද යිදත රීරිපිටි 

09 

01 

- 

ෆස - 

තිරිඟුපිටි - 

ටින් ශ භහළු 04 

 
නිකුත් කරන ද අතුරු නිභයෝග වංඛ්යාල 

අිනතභ ද අයදුේඳත් වංඛ්යාල 
 

ටිභභන්ති 08 

ේපර්  භඹොදඹ ිදත රීරිපිටි 

ශරු රීරිපිටි 

භේද යිදත රීරිපිටි 

01 

- 

01 

තිරිඟුපිටි - 

ටින් ශ භහළු 03 

 



 
 

අ.  ආයතනභේ කයතා වංලර්ධනය 

ආ. කාර්ය භණ්ඩ වංලර්ධනය  

ඳහරිභබෝගි ටයුතු පිළිඵ අධිහරිඹ භ .න් අදහශ ක්භ ත්රඹන්ිද ංර්ධනඹ රඵහ තිබීභ සකීඹ 

භ හන් ඉවශ නළංවීභ වහ දහඹත්ඹ ඳඹන කභඹෝජනඹක් ලභඹන් රනු රළභ.. 2020  

ර්භේ ී  ඳත්න රද හර්ඹ භණ්ඩර පුහුණු ළඩටවන් පිළිඵ භතොයතුරු ඳවත ගු අං -  8 

භඟින් දළක්භේ.  

 

ලගු අංක  – 8 – 2020 ලර්භේ දී ඳලත්ලන ද කාර්ය භණ්ඩ පුහුණු  වශ වංලර්ධන ලැඩවශත   

# 

පුහුණු ලැඩවටශන ඳැලැත්වුණු සානය/ සාන 

වශබාගීවලත  

වංඛ්යාල 

 

01 
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහභේ අන් 
ේභන්ත්ර ඹ 

2020-ජනහරි 22 77 

02 
වයස ඳී ක් ඹ පිළිඵ වති ඳත්ර 
ඳහඨභහරහ (ප්රහභඹෝගි පුහුණු - ති   8) 
නීතීඥ ංභඹ, ශ්රී රංහ 

2020 ජනහරි 24 න 
දින ටිට ති 8 ක්  

02 

03 

භ හ සාහනඹ තුශ ඉභනුේ වහ ඉභනුේ 

භනොන ප්රවී ත්ඹ ව විභල ඥතහ පිළිඵ 

ළඩමුළු  
2020 භඳඵයහරි 27 01 

04 
විනඹ ඳී ක්  පිළිඵ පුහුණු, PRAG 
කඹතනඹ 

2020 භහර්තු 12 03 

මුළු වංඛ්යාල  83 

ආ. අධිකාරිභේ කාර්ය භණ්ඩය ක්තිභත් කිරීභ  

තනතුර 
ලැටුප් 

භක්තාංක

ය 

අනුභත 

භවේලක 

වංඛ්යාල 

ලර්තභාන භවේලක වංඛ්යාල 

පුරප්ඳාඩු 
ව්ථිර 

තාලකාලික/ 

භක ත ත්රාත් 

භජය්ඨ කෂභනාකරණ             

අධයක් ජනයහල් HM 2-1 1 1 0 0 

අධයක්රුන්/ ඳහරිභබෝගි 
බහභේ භල්ේ 

HM 1-1 7 6 0 1 

කෂභනාකරණ             

අබයන්තය වි  

MM 1-1 

1 1 0 0 

වහය/ නිභඹෝජය 
අධයක්රුන් (නීති ව 
ඵරළන්වීේ) 

12 

0 0 2 

වහය/ නිභඹෝජය 
අධයක්රුන් (ඳරිඳහරන ව 
භහන ේඳත්) 

1 0 1 

වහය/ නිභඹෝජය 

අධයක්රුන් (මරය)  
2 0 0 

වහය/ නිභඹෝජය 
අධයක්රුන් (තයකහී ත් 
ප්රර්ධන)  

1 0 1 

වහය/ නිභඹෝජය 
අධයක්රුන් (මිරය  ව 
ප්රර්ධන) 

1 0 1 



 
 

වහය/ නිභඹෝජය 
අධයක්රුන් (ඳහරිභබෝගි 
ටයුතු ව භතොයතුරු) 

0 0 2 

වහය/ නිභඹෝජය 
අධයක්රුන්  ප්රහභේශීලඹ 
අධයක්රුන්  

12 6 0 6 

වහය/ නිභඹෝජය අධයක්   
 

1 0 0 1 

(හමුිද න්නිභේදන) - 
තහලි ඳදනභ       

කනි්ඨ කෂභනාකරණ             

වි න නිරධහී  

JM 1-1 

2 2 0 0 

ඳේධති ඳරිඳහර 1 1 0 0 

භජයසඨ විභර්ලන නිරධහී  27 27 0 0 

 භජයසඨ ංයහභල්න නිරධහී  1 0 0 1 

භජයසඨ භශ ඳර්භේ  
විලසභල්  

1 0 0 1 

භජයසඨ ගිණුේ නිරධහී  2 1 0 1 

යවය භල්ේ (බහඳති) 1 1 0 0 

යවය භල්ේ (අධයක් 
ජනයහල්) 

1 0 0 1 

භජයසඨ  ඳරිඳහරන/ භහන 
ේඳත් නිරධහී  

1 0 0 1 

භජයසඨ නීති ව ඵරළන්වීභේ 
නිරධහී   

2 1 0 1 

භජයසඨ පිරිළඹ නිරධහී  1 1 0 0 

නීති ඵරළන්වීභේ නිරධහී     
 

6 6 0 0 

ඵගැත වීේ/ භභභශයුේ/ ලයාප්ති           

දත්ත ේඵන්කරහය   

MA 5-2 

1 0 0 1 

ංයහභල්න නිරධහී    1 1 0 0 

භශභඳොශ ඳර්භේ  
විලසභල් 

  1 1 0 0 

ප්රභල්න නිරධහී  II   6 3 0 3 

පුසතහරඹහධිඳති   1 1 0 0 

පිරිළඹ නිරධහී    
15 

2 0 
9 

ගිණුේ නිරධහී    4 0 

ඳරිඳහරන නිරධහී  II   5 3 0 2 

විභර්ලන නිරධහී    450 368 0 82 

භහධය නිරධහී  (භොන්ත්රහත් 
ඳදනභ භත)  

  1 0 0 1 

කෂභනාකරණ වශකාර 

තාක්ණික 
          

භඳොත් තඵන්නහ 
MA 2-2 

1 0 0 1 

ඡහඹහරූඳ ශිල්පී (භොන්ත්රහත් 
ඳදනභ භත) 

1 0 0 1 

කෂභනාකරණ වශකාර  

(තාක්ණික භන ලනශ  
          



 
 

ශභනහය  වහය   
MA 1-2 

50 41 
0 9 

ශභනහය  වහය  (යේ) 1 1 

ප්රාථමික)ක භට්ටභ (පුහුණුශ             

රිඹදුරු PL 3 28 26 0 2 

ප්රාථමික)ක භට්ටභ (නුපුහුණුශ             

හර්ඹහර හර්ඹ වහඹ 
PL 1 

24 21 0 3 

හර්ඹහර හර්ඹ වහඹ 
(භොන්ත්රහත් ඳදනභ භත)  

1 0 0 1 

Total - 667 531 0 136 

 

ඇ. කාර්ය භණ්ඩ අභිභප්රේරණය වශ සුබවාධනය  

භ ඹන්ට ප්රන්න භභන් භ භ ඹඹ ිදතය හර්ඹ ඳරියඹක් නිර්භහ ඹ රීී භ වහ ෛදඹ යක්  

භඹෝජනහ ක්රභඹ, කමි වහ ංසෘති ළඩටවන්, භ  දිරිී භනහ ක්රභඹ, භ  ංර්ධන 

ළඩටවන් ව භ  වඳුනහළනීභේ ළඩටවන් ළනි ළඩටවන් ක්රිඹහත්භ යන රී .  

 

ඈ.  ඳාරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ ඳනත වශා වංභෝධන 

රු නීතිඳතිතුභහභේ අනුභළතිඹ වහ නීතිඳති භදඳහර්තභේන්තු භත භඹොමු ය තිභ..  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ඳාරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ වබාල 

ඳහරිභබෝගි ටයුතු පිළිඵ බහ, ඳහරිභබෝගි ටයුතු පිළිඵ අධිහරිඹ ඹටභත් ක්රිඹහත්භ න අතය 

අධිහරිඹ විටින් බහ භත යනු රඵන භඹොමු රීී ේ ප්රධහන ලභඹන් ප්රති-තයකහී ත් චර්ඹහන් කශ්රිත 

ක්භ ත්රඹන් නිලසචඹ රීී භ වහ ඳනත භඟින් ඵරඹ ඳයහ තිභ.. ඳනභත් විධිවිධහන ප්රහය අධි මිර න් , 

භශභඳොශ අඩුඳහඩු ව භශභඳොශ වළටියවීේ විභර්ලන ටයුතු වහ බහ භත භඹොමු යනු රළභ.. 

අලය අසාහන්ිදී  බහණ්ඩ අභරවි ටයුතු භභන් භ භ හ ළඳ.ඹ යුතු මිර  න් නිර්භේල රීී භට බහ 

භත ඳළී  තිභ..  

 

ඳැමික)ණිලි / භය මුකිරීභ 

ක්රියාකාරකේ ප්රගතිය 

ජනතහ අියරහඹට ප්රතිවිරුේධ ක්රිඹහත්භ න 

ප්රතිතයකහී  ක්රිඹහහයේ වහ වනඹ ළරසීභ  

තවවුරු  රීී භ 

විඳීභට ඇති 01 

බහණ්ඩ වහ භ හ වහ උඳරිභ මිරක් නිර්භේල රීී භ  05 

අහධහය  මිර  න් ේඵන්ධභඹන් ඳර්භේ  

ඳළළත්වීභ 

 

02 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ඳාරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකාරිය  
 

2020 භදවැේඵර් භව 31 ලන සාභනත  අලවත  ලන ලර්ය වශා මූය තත්ත්ල ප්රකාය  

 
   

  

2020.12.31 

සානට 

2019.12.31 

සානට 

ලත්කේ 

 

රු. 000' රු. 000' 

ජංගභ ලත්කේ 

 

  

 

මුදල් ව  මුදල් භහන දෆ               64,709  

            

74,663  

භශ ව අභනකුත් රළබීේ               31,905  

            

35,667  

බහණ්ඩ භතොඹ/ භතො                 2,472                2,710  

භනත් ජංභ මරය ත්ේ                 9,306  

            

10,980  

  

           108,392  

          

124,020  

ක්රිඹහත්භ න හර්ඹඹන් (ංර්ධන පිඹය) 

 

                     -                     731  

ජංගභ භන ලන ලත්කේ 

 

  

 

කභඹෝජන 

 

           315,418  

          

306,223  

ඳහරිභතෝෂි අයමුදල් කභඹෝජන ගිණුභ 
             72,462  

            

54,234  

ජංභ භනොන භනත් මරය ත්ේ (හර්ඹ 

භණ්ඩර  ඹ)                12,343  

            

17,800  

කුලී ඳදනභට ත් භොඩනළඟිලි                    750                   775  

ත්ේ, පිරිඹත ව උඳය                64,837  

            

82,688  

  

           465,809  

          

461,720  

මුළු ලත්කේ 

 

           574,202  

          

586,470  



 
 

ලගකීේ 

 

  

 ජංගභ ලගකීේ 

 

  

 

උඳචිත විඹදේ               50,778  

            

40,405  

භවිඹ යුතු මුදල් ව භනත් කීේ                 1,592                6,249  

  

 

             52,370  

            

46,654  

ජංගභ භන ලන ලගකීේ 

 

  

 

ඳහරිභතෝෂි වහ භන්රීී ේ 

 

             84,141  

            

79,620  

මුළු ලගකීේ 

 

           136,512  

          

126,274  

  

  

 

මුළු ශුද්ධ ලත්කේ  

 

           437,690  

          

460,197  

ශුද්ධ ලත්කේ/ ව්කත ධ 

 

  

 

මුච්චිත අයමුදර               63,191  

            

63,191  

විරේභීත කදහඹභ  

              

(4,339) 

            

14,241  

ංචිත             378,837  

          

382,764  

  

           437,690  

          

460,196  

මුළු ශුද්ධ ලත්කේ / ව්කත ධ  

 

 

            437,690  

          

460,196  

මුරය ප්රතිඳත්ති ව ටවන් භභභ මුරය ප්රහලනභඹිද පුර්  භොටක් භේ. මරය ප්රහල 

සරීී භ ව ඉදිරිඳත් රීී භ ේඵන්ධභඹන් අධයක් භණ්ඩරඹ කීේ දය.. භභභ මරය ප්රහල 

අධයක්  භණ්ඩරඹ විටින් අනුභත ය ඔවුන් භනුභන් අත්න් තඵන රී .  

 
අධයක් (මරය)                                       අධයක් ජනයහල්                              බහඳති 
ඳහරිභබෝගි ටයුතු පිළිඵ                ඳහරිභබෝගි ටයුතු පිළිඵ             ඳහරිභබෝගි ටයුතු පිළිඵ  
අධිහරිඹ                                              අධිහරිඹ                                            අධිහරිඹ            



 
 

  

ඳාරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකාරිය 

2020 භදවැේඵර් භව 31 ලන සාභනත  අලවත  ලන ලර්ය වශා මූය කාර්යවාධන ප්රකාය  

 

  

2020.12.31 

සානට 

2019.12.31 

සානට 

  

රු. 000' රු. 000' 

ආදායභ 

 

  

 
පුනයහර්තන ප්රදහන 

 

           477,296             502,975  

දඩ මුදල් භඟින් රද කදහඹේ 

 

            21,826              39,094  

භනත් කදහඹේ              61,278              67,223  

  
         560,400           609,292  

  

  

 වියදේ 

 

  

 
පුේර ඳ වන ව           (398,742)          (378,172) 

භන් විඹදේ   

 

           (10,189)            (13,589) 

ළඳයුේ ව ඳරිභබෝජන             (10,577)            (10,733) 

නඩත්තු              (10,132)              (9,207) 

ගිවිසුේත භ හ             (56,524)            (64,704) 

ක්ඹවීේ             (23,080)            (32,123) 

භනත් භභභවයුේ විඹදේ             (32,726)            (43,206) 

මරය පිරිළඹ                 (194)                (204) 

 භ.රුේ රීී ේ 

 

           (22,163)                    -    

  

  

 
මුළු විඹදේ 

 
       (564,327)        (551,938) 

ඳරිච්භේදය වශා මුළු ශුද්ධ අතිරික්තය/ (හිඟ මුදශ  
 

           (3,927)            57,354  

  

  

 
ප්රතයහ න රළබීේ 

 

                   -                16,916  

ලර්ය වශා මුළු විව්තීර්ණ ආදායේ  
 

           (3,927)            74,270  



 
 

 

 

 
 

 

 

ඳාරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකාරිය 

  2020 භදවැේඵර් භව 31 සාභනත  අලවත  ලර්ය වශා මූය ප්රලාශ ප්රකාය  

  
2020 2019 

 

  

රු.000'  රු. 000' 

 

 

භභභශයුේ ක්රියාකාරකේ ලලිත  ද මුදල් ප්රලාශය   

  

  

  

  

 

හභහනය ක්රිඹහලිභඹන් රද අතිරික්තඹ/ (ිදකඹ)  
          

(3,927)               57,354  

 

  
  

  

 

ගැෂපුේ   

  

 

ත්ේ අඳවය භඹන් රළබීේ                  -                         22  

 

 

ක්වීේ 

           

23,080  

               

32,123  

 

 

ඳහරිභතෝෂි භන්රීී ේ 

            

5,180  

               

13,602  

 

 

ක්රභක්ඹවීේ 

                 

25                       25  

 

 

කාරක ප්රාේධනය භලනව්වීභට ප්රථභ භභභශයුේ ාබය 

         

24,358              103,126  

 

 

භවීේ ඉවශඹහභ - ටවන I 
            

5,717  

               

(7,489) 

 

 

භනත් ජංභ ත්ේ ඳවශඹහභ - ටවන II 

            

5,675  

               

(5,474) 

 

 

ඳහරිභතෝෂි භවීේ 

             

(659) 

               

(1,909) 

 

 

ක්රිඹහත්භ න හර්ඹඹන් ළ ව වීේ/ අඩුවීේ  
               

731                     138  

 

 

භභභශයුේ කාර්යයත භගත  ද ශුද්ධ මුදල් ප්රලාශය 

         

35,821                88,392  

 

  

  

  

 

ආභයෝජන ක්රියාකාරකේ ලලිත  ද මුදල් ප්රලාශය   

  

  

  

  

 

පිරිඹත ව උඳය  මිරී ළනීභ 

           

(5,228) 

              

(10,975) 

 

 

ඳහරිභතෝෂි අයමුදල් කභඹෝජනඹ 

         

(18,228) 

              

(22,704) 

 

 

කභඹෝජන ඉවශඹහභ 

           

(9,195) 

              

(30,446) 

 

 

ී ර්ක හලීන  ඹ අඩුවීභ  (හර්ඹ භණ්ඩර  ඹ)  
            

5,456                     570  

 

  

  

  

 

ආභයෝජන ක්රියාකාරකේ ලලිත  ද ශුද්ධ මුදල් ප්රලාශය  
        

(27,195) 

            

(63,555) 

 

  

  

  

 

මූය ක්රියාකාරකේ ලලිත  ද මුදල් ප්රලාශය   

  

 

බහණ්ඩහහය ප්රදහන - ප්රහේධන                            

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,500  11,348  

 

ක්වීේ 

         

(23,080) 

              

(32,124) 

 

 

විරේභීත කදහඹේ 

         

(18,580) 

              

(20,776) 

 

  

  

  

 

මූය ක්රියාකාරකේ ලලිත  ද ශුද්ධ මුදල් ප්රලාශය  
        

(18,580) 

            

(20,776) 

 

  
  

  

 

මුදල් ශා මුදල් වභාන දෑ හි ශුද්ධ ඉශෂයාභ/ (අඩුවීභශ  
          

(9,954)                 4,061  

 

 

කාඳරිච්භේදය ආරේබභේදී මුදල් ශා මුදල් වභාන දෑ 
         

74,663                70,602  

 

 

කාඳරිච්භේදය අලවානභේ මුදල් ශා මුදල් වභාන දෑ  
         

64,709                74,663  

 

   



 
 

2020.12.31 සානට ව්කත ධ භලනවව්ීේ ප්රකාය 

     

රු.'000 

                              විව්තරය 

ආව්තිතයභේ හිමික)කරුලත ට අභරෝඳණය කෂ ශැකි 

දායකත්ල 

ප්රාේධනය 

වමුච්චිත 

අතිරික්තය/ 

ඌනතාලය 

ප්රතයාගණන 

අතිරික්තය 

මුළු ශුද්ධ 

ලත්කේ/ 

හිමික)කේ 

2020/01/01 

සානට භේය   

          

14,241  

         

415,927  

           

16,916  
447,084  

ප්රති 
ඇසතභේන්තුත 
රහබඹ (2019)   

  
            

13,113  
  13,113  

වංභෝධිත 

භේය   

          

14,241  

         

429,040  

           

16,916  
460,197  

ශුද්ධ  ලත්කේ/ ව්කත ධ භලනව්වීේ 2020          

බහණ්ඩහහය 
දහඹත්ඹ 
(ප්රහේධන)   

             

4,500  
    4,500  

විරේභී 
කදහඹභ 
ක්රභක්ඹ වීභ   

          

(23,080) 
    (23,080) 

ර්ඹ වහ 
අතිරික්තඹ/ 
ිදකඹ   

  
             

(3,927) 
  (3,927) 

    
    

                   

-    
                         

-    

2020/12/31 

සානට භේය   

           

(4,339) 

         

425,113  

                   

-    
437,690  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ගිණුේ වහ ටවන් 

කඹතනි භතොයතුරු 

1.1 1979 අං 1 දයන ඳහරිභබෝගි කයක්  ඳනත, 1987 අං 1 දයන ඳහරිභබෝගි හධහය  භශ 

භොමින් බහ ඳනත ව මිර ඳහරන ඳනත (173 ඳරිච්භේදඹ) අරංගු යමින් 2003 අං 09 දයන 

ඳහරිභබෝගි ටයුතු පිළිඵ අධිහරි ඳනත ඹටභත් ඳහරිභබෝගි ටයුතු පිළිඵ අධිහරිඹ පිිදටුන 

රී .  

  

2011 ළේතළේඵර් භ 15 න දිනළති යහජය යහඹ චක්රභල් අං PED/58/02 ප්රහය ඳහරිභබෝගි 

ටයුතු පිළිඵ අධිහරිඹ “A”  උඳ හණ්ඩභේ නිඹහභන නිභඹෝකයතහඹතනඹන්ිද “A” හණ්ඩභේ 

කඹතනඹක් ලභඹන් ර් යන රී . 

 

1.2 ප්රධාන කාර්යයත  වශ භභභශයුේල ව්ලබාලය 

අධිහරිභේ ප්රධහන හර්ඹඹ න්භන් ඳහරිභබෝගි.න් කයක්හ රීී භ ව භශදහභ විධිභත් රීී භ..  

1.3 2020 ර්ඹ අහනඹ න විට අධිහරිභේ භ  ංයහ 531 ක් විඹ.  

 

1.4 සුවිභේෂී භක ටව් හිමික)කාරීත්ලය / ව්කත ධ 

ඳහරිභබෝගි ටයුතු පිළිඵ අධිහරිඹ ප්රධහන ලභඹන් බහණ්ඩහහයභඹන් රඵහභදන අයමුදභරන් 

ඹළභඳන කඹතනඹරී. අධිහරිඹ භත ඍජුභ රළභඵන කදහඹභක් ව දඩ මුදල් කදහඹභභන් 1/3  

මුදලින් ඇති යන රද අයමුදභල් ශුේධ භල  භඟින් අයමුදභල් සන්ධ නිරූඳ ඹ භභර්.     

    

1.5 රජභේ ප්රදාන 

ප්රදහනඹ රළභඵන ඵට හධහය  වතිඹක් ඳතින විට එඹ යජභේ ප්රදහනඹක් ලභඹන් වඳුනහනු 

රළභ.. ප්රදහනඹ විඹදේ අ.තභ වහ ේඵන්ධඹක් ඳති. නේ එඹ ර්ඹ වහ න කදහඹභ ලභඹන් 

වඳුනහ ළභන්. ප්රදහනඹ ත්භක් වහ න්භන් නේ අදහශ ත්භභිද අභේක්ෂිත පරදහයී 

ජීහරඹට භහන අඹක් කදහඹභ ලභඹන් රහ  නඹ යනු රළභ.. 

ඳහරිභබෝගි ටයුතු පිළිඵ අධිහරිඹ මරයභඹ භනොන ප්රදහන රඵන විට එභ ප්රදහනඹන් ත්ේර 

නහමි අඹන් ලභඹන් ළභනන අතය භහන හර්ෂි හරි ලභඹන් අදහශ ත්භ ප්රතිරහබ 

රළබීභ වහ ප්රභඹෝජනඹට නු රඵන කහයඹ අනු අභේක්ෂිත ජීහරඹ තුශ රහබ භවෝ අරහබ 

ලභඹන් වන් භභර්.       

 

2. භඳ දු ගිණුේකරණ ප්රතිඳත්ති 

2.1 ශ්රී රංහ යරත්  හධිහී  කඹතනභේ යහජය අංල ගිණුේය  ප්රමිතීන් පිළිඵ මිටු විටින් 

නිකුත් යන රද ශ්රී රංහ යහජය අංලභේ ගිණුේය  ප්රමිතීන්ට අනු ඳහරිභබෝගි ටයුතු පිළිඵ 

අධිහරිභේ ගිණුේ පිළිභඹශ ය තිභ..  

 

2.2  fඑතිවහටි පිරිළඹ ඳදනභ භත ව ටිදුවිඹ වළරී ගිණුේය  භනසවීේ ඳහද යභන මරය 

ඇසතේන්තු ස ය තිභ..  

 

 

 

 

 



 
 

2.3 දඩ මුදල් ආදායභ 

2.3.1 අධිහරිභේ හභහනය භභභවයුේ ටයුතු වහ දඩ මුදල් උඳභඹෝගී ය භනොන්නහ ඵළවින් භඳය 

කදහඹේ ප්රහලන ළටිභේ ී  දඩ මුදල් කදහඹභ ළරරීල්රට භනොන්නහ රී . 2011 ර්භේ ටිට 

භවහ බහණ්ඩහහයභේ අනුභළතිඹ ිදත අධිහරිඹ විටින් එකී මුදල් ප්රභඹෝජනඹට න්නහ රදි. එභ 

නිහ දඩ මුදල් උඳඹනු රඵන කදහඹභක් ලභඹන් රන රද අතය දඩ මුදල් කශ්රිත ටිඹලු විඹදේ ව 

කදහඹේ මරය  හර්ඹහධන ප්රහලභඹිද දක්හ තිභ..  

 

2.3.2 අධිහරිඹ විටින් දඩ මුදල් කදහඹේ ලභඹන් මුදල් රළබුද අදහශ ළටලීභ ටිදුශ ඳහරිභබෝගි ටුයුතු 

පිළිඵ අධිහරිභේ නිරධහරිඹහ විටින් රඵහ භදන රද නඩු අං අදහශ අධිය ඹ විටින් මුදල් එවීභේී  

රඵහ භදනු රඵන අං වහ අදහශ භතොයතුරු එරීභනට භනසවීභ භව තුභන් ඒහ එභ අසාහභේී  

භ දඩ මුදල් ලභඹන් වඳුනහ භනොළභනන අසාහ ඳති.. එභ මුදල් තය ලභඹන් භ අධිහරිඹ 

තුවිඹ යුතු මුදල් ද නළතභවොත් අධිය ඹ විටින් ළයී භරීන් එන රද මුදල් ද ඹන්න ප්රතයක් 

යන  භතක් හභහනයභඹන් අවිනිලසචිත - දඩ මුදල් කදහඹේ ගිණුභට භහරු යනු රළභ.. එඵඳු මුදල් 

ඊශක ර්ඹ අන් නභතක් නිලසචිත වඳුනහ භනොන්භන් නේ අධිහරිභේ  ඳහරිභබෝගි 

කයක්  අයමුදරට ඵළය යනු රළභ..  

 

2.3.3 පර් අත්දළකීේ අනු වඳුනහ භනොත් දඩමුදල් කදහඹභභන් ඉතහ ඉවශ ප්රභහ ඹක්, රළබිඹ යුතු දඩ 

මුදල් ලභඹන් නිරූඳ ඹ විඹ.  

      

2.4 මුදල් ලර්ය 

  භදළේඵර් භ 31 න දිභනන් අන් න ලිත් ර්ඹ අධිහරිභඹිද මුරයර්ඹ භර රනු 

 රළභ..  

3. ලත්කේ ඳදනේ වශ ඒලාභේ අගය තක්භවේරුකිරීේ 

3.1 භද්ඳෂ පිරියත වශ උඳකරණ  

3.1.1. ඳහරිභබෝගි ටයුතු පිළිඵ අධිහරිඹ විටින් සකීඹ ගිණුේය  ප්රතිඳත්තිඹ ව ගිණුේ 

ඇසතභේන්තු වහ අභේක්ෂිත වඳුනහළනීේ ලභඹන්  පිරිළඹ කෘතිඹ භතෝයහනු රඵ.. (SLPSAS 

7) 

 

3.1.2 භේඳශ පිරිඹත ව උඳය  කදිභඹිද අඹ දළක්වීභේී  ඒහභේ ශුේධ / මුච්චිත ක්ඹවීභට 

භේඳශ, පිරිඹත ව උඳය  භොටස ප්රතිසාහඳනඹ රීී භ ද අන්තර්ත භේ. භේඳශ,  පිරිඹත ව 

උඳය  කදිභඹිද අතිලඹ ළදත් භොටක් ප්රතිසාහඳනඹ රීී භට ඇති විට ඳහරිභබෝගි ටයුතු 

පිළිඵ අධිහරිඹ විටින් ප්රතිසාහඳනඹ යන රද භොටස  පිළිභනොභන න භොටස කශ්රිත ජී 

හරඹ ව ක්ඹවීභ වඳුනහ නි.. අළුත්ළ වඹහ ව නඩත්තු විඹදේ ඒහ ළඹ යන රද කහයඹ 

අනු මරය හර්ඹහධන ප්රහලභඹිද දක්නු රළභ..  

 

ඕනෆභ ප්රතයහ න අතිරික්තඹක් ත්ේ ප්රතයහ න ංචිතභඹිද මුච්චිත ිදමිේ ලභඹන් දළක්භේ.  

 

3.1.3 ත්ේ අභේක්ෂිත ක්රිඹහහී  තත්ත්ඹට අලය ඳරිදි ස රීී භ වහ ඕනෆභ විඹදභක් දයමින් ටිදු 

යනු රඵන මිරී  ළනීේ භවෝ ඉරීී ේ වහ න පිරිළඹ භේඳශ, පිරිඹත ව උඳය  වහ ළඹ 

න පිරිළඹ භේ.  

3.1.4 හර්ඹඹන් ක්රිඹහත්භ රීී භ භවෝ ත්ේර ජීහරඹ ඉවශ නළංවීභ වහ සථිය සබහභේ 

ත්ේ අත්යළනීභ, පුළුල් රීී භ ව ළ වදියුණු රීී භ වහ දයනු රඵන විඹදභ ප්රහේධන විඹදභ 

ලභඹන් රනු රළභ..  



 
 

 

3.1.5 ක්රියාත්භක කරනු ඵන කාර්යයත   

හර්ඹහරඹ භඵදහ භන් රීී භ වහ ඳවත දළක්භන ඳරිදි ළඹ ව මුදර  භභභඟින් නිභඹෝජනඹ භේ. 

 ඇව්තභේත තුග

ත මුළු පිරිලැය 

(රු.ශ  

2020.12.31 

සානට වේපූර්ණ 

කරන ද / 

වශතික කරන 

ද  
(රු.ශ 

සිදුකරන ද 

භගවීභ (රු.ශ 
භගවිය යුතු 

භේය (රු.ශ  

හර්ඹහරඹ භඵදහ 
භන් රීී භ - 
අනුයහධපුය 

1,376,300.00 730,500.00 

 

730,500.00 

 

0.00 

 
මුළු මුද 

 1,376,300.00 730,500.00 

 

730,500.00 

 

0.00 

                       

3.2 ටිඹලුභ ත්ේ    

රඵහ භන ඇති ටිඹලු ත්ේ අධිහරිභේ බහවිතඹට භඹොදහත් දිභනන් කයේබ න භහභේ ටිට 

ක්ඹ  නඹ යනු රළභ..  

3.2.1 භේඳශ,  පිරිඹත ව උඳය ර ඇසතභේන්තුත ජීහරඹ භත පිරිළඹ ඳහවළී භට වළරීන 

ඳරිදි ඳවත වන් කහයඹට ළශභඳන ඳරිදි ක්ඹ ප්රතිඳහදන රහ තිභ..   

 

හර්ඹහලීඹ ෘවබහණ්ඩ  ව විරීී ේ    10% 

  හර්ඹහර උඳය        10% 

  ඳරි  උඳය       20% 

  ඳරි  භෘදුහං  ව භ. නිර්භහ     20% 

  භභෝටර් හවන       20% 

  හර්ඹහර හභය  භඵදහ භන්රීී ේ (ඳහටින්)   20% 

  ඳහරිභබෝගි භනොන බහණ්ඩ     10% 

      

3.2.2 ක්ඹ  නඹ රීී ේ වහ ඳහරිභබෝගි ටයුකු පිළිඵ අධිහරිඹ විටින් ඍජු ක්රිඹහභහර් අනුභනඹ 

යනු රළභ..  
 

3.2.3 පුසතහර භඳොත් වහ .ක්ඹරීී ේ  ටිදු යනු භනොරළභ.. 

3.2.4 ර්ඹට අදහශ ක්ඹ විරේභීත ගිණුභට ඵළය යනු රළභ..                                     

3.3 භග ඩනැඟිලි ඳරිශ්ර - කුරුණෑග 

කුරු ෆර  දිසත්රික් භල්ේයඹහ විටින් ඳහරිභබෝගි යුතු පිළිඵ අධිහරිභේ කුරු ෆ දිසක්රික් 

හර්ඹහරඹ භත ඳයහ ඇති භොඩනළඟිලි ඳරිශ්රඹ වහ භවිඹ යුතු රුපිඹල් මිලිඹන 01  මුදර 

භවීභ ය 40  ඩහ ළ ව හරඹක් වහ ක්රභක්ඹ ය තිභ..  

3.4 ණය ගැතියත  වශ ැබිය යුතු මුදල් 

උඳර.ධි වීභට  ඇති ඇසතභේන්තුත ටිනහේ භත  ඹ ළතිභඹෝ ව රළබිඹ යුතු මුදල්  වන් 

ය තිභ..  



 
 

  

3.6 මුදල් ශා මුදල් වභාන දෑ   

අතළති මුදල්, ඵළංකුභේ ඇති මුදල්, ව භටි හලීන කභඹෝජන මුදල් වහ මුදල් භහන දෆ ලභඹන් 

අර්ා දළක්භේ.              

3.6.1 මුදල් ප්රහව ප්රහලභේ හර්ඹඹ වහ මුදල් වහ මුදල් භහන දෆ ඹටතට අතළති මුදල් ව ඵළංකු 

තළන්ඳතු අන්තර්ත භේ.  

3.7 ව්ථාලර තැත ඳතු 

ඳහරිභබෝගි ටයුතු පිළිඵ අධිහරිභේ සථිය තළන්ඳතු කභඹෝජන ඹටභත් ර් යනු රළභ.. 

ඳහරිභබෝගි ටයුතු පිළිඵ අධිහරිඹ අත්දළකීේ අනු සථිය තළන්ඳතු අදහශ හරඳරිච්භේදඹ තුශී  

කඳසු රඵහභන භනොභළති අතය සථිය තළන්ඳතු ඵහුතයඹක් අභ ලභඹන් ය තුනක් ඳතින ඵට 

උඳල්ඳනඹ ශ වළරීඹ. මලි ලභඹන් සථිය තළන්ඳතු අඹ භත  නඹ යනු රළභ..    

 4. ලගකීේ වශ ප්රතිඳාදන 

 4.1 භගවිය යුතු මුදල්  

  භවිඹ යුතු මුදල් ඒහභේ පිරිළඹ භත වන් ය තිභ..  

4.2 විශ්රාභ ප්රතිාබ ඵැීභ  

ඳහරිභබෝගි ටයුතු පිළිඵ අධිහරිභේ නිලසචිත විශ්රහභ ප්රතිරහබ ළරසුේ ක්රභ භදක් ඳතින අතය 

එභ ක්රභ භද වහ භ දහඹත්ඹ දළරිඹ යුතු ඹ. 

4.2.1 නි්චිත ප්රතිාබ වැැව්භ - ඳාරිභතෝෂිකය 

නිලසචිත ප්රතිරහබ ළරළසභක් ඹනු නිලසචිත දහඹ ළරළසභරීන් ඔ.ඵට ගිඹ ඳසු- රැරීඹහ ප්රතිරහබ 

ළරළසභරී. 2018 ර්භේ ටිට, LKAS 19 - ‘භ  ප්රතිරහබ’ භගින් අලය න ඳරිදි දළනට ටිටින 

ටිඹලුභ භ .න් වහ සත්ර ක්රභඹ බහවිතහ යමින් ඳහරිභතෝෂිත  නඹ යන රී . එනේ භ  

ප්රතිරහබ භත LKAS 19 ට අනුකර ටිඹලුභ භ .න් වහ භ හ කයේබභේ ටිට විශ්රහභ 

ඳහරිභතෝෂි වහ ප්රතිඳහදන රහ තිභ.. නමුත්,  ශ්රී රංහභේ ක්රිඹහත්භ න මවභේ කඹතන 

වහ, 1983 අං 12 දය  ඳහරිභතෝෂිත භවීේ ඳනත ඹටභත් භ ඹකු ේඵන්ධභඹන් න  

කීභ ඳළන නගින්භන් අණ්ඩ භ හ හරඹ ය 5ක් ේපර්  රීී භභන් ඳසු ඳභණි. 

අර්ා දක්හ ඇති ප්රතිරහබ ඵළඳීභේ  ර්තභහන ටිනහභ තීය ඹ යනු රඵන්භන් ප්රතිරහබ භනු 

රඵන මුදලින් නිරූපිත භඳොලී අනුඳහත(බහණ්ඩහහය ඵළදුේය අනුඳහතඹ) බහවිතහ යමින් 

ඇසතභේන්තුත අනහත මුදල් පිටතට රහඹහභ ට්ටේ රීී භභන් න අතය අදහශ කීේ ර 

නිඹභඹන් රට කන්න ල්පිී භට  නිඹභඹන් ඳති.. නිර්චනඹ යන රද ප්රතිරහබ ඵළදිේර 

ර්තභහන ටිනහභ යහ ඳතින්භන් උඳල්ඳන  නහක් බහවිතහ යමින් සත්ර ඳදනභක් භත 

තීය ඹ න හධ  නහක් භත භේ.    

2020 භදළේඵර් 31 න දිනට ටිඹලුභ භ .න් වහ විශ්රහභ ප්රතිරහබ ඵළඳීභ වහ ප්රතිඳහදන 

රුපියල් 84,141,474.24 විඹ.  අර්ා දක්හ ඇති විශ්රහභ ප්රතිරහබ ඵළඳීේ නිර් ඹ රීී භේී  බහවිතහ යන 

ප්රධහන උඳල්ඳන ඳවත ඳරිදි භේ. භභභ උඳල්ඳනර ඕනෆභ භනසභක් අර්ා දක්හ ඇති 

ප්රතිරහබ ඵළඳීභේ ධහය  අඹට  ඵරඳහනු ඇත. 

 
    2020 

ට්ටේත භඳොළී අනුඳහතඹ    6.32% 

ළටුේ ළ වවීභේ අනුඳහතඹ   5.00% 

හර්ඹ භණ්ඩර පිරිළටුේ අනුඳහතඹ   2.00% 

විශ්රහභළනීභේ ඹ    අවුරුදු 60  



 
 

 

ඳහරිභතෝෂි ප්රතිඳහදන භන් ලභඹන් කභඹෝජනඹ රීී භට ඳහරිභබෝගි ටයුතු පිළිඵ අධිහරිඹ  

අනුභළතිඹ රඵහභන තිභ.. ය ඳවට ළ ව භ හ හරඹක් ඇති භ .න් වහ ඳහරිභතෝෂිත 

කභඹෝජනඹ  නඹ ය තිභ.. ඳවත වන් ය ඇත්භත් 2020/12/31 න විට ඳහරිභතෝෂිත 

කභඹෝජනභේ හයහංලඹ  ව කභඹෝජනඹ ශ යුතු භල ඹ..  

 රු. 

2020.12.31 දිනට ය 5 ට ඩහ භ හ හරඹක් ිදත 

භ ඹන් වහ ඳහරිභතෝෂි භන්රීී ේ  

70,092,828.00 

 

මුච්චිත භඳොළිඹ ිදත  2020.12.31 දිනට යන රද 

කභඹෝජන 72,461,719.00 

2020 ර්ඹ වහ ප්රතිඳහදන - 

 

4.2.2 නි්චිත දායක මුදල් වැසුේ/ භවේලක අර්ථවාධක අරමුද වශ භවේලක බාරකාර අරමුද  

අදහශ යසාහ ව භයගුරහටි ප්රහය ටිඹලුභ භ .න් භ  අර්ාහධ අයමුදර  ව භ  

බහයහය අයමුදර වහ ිදමිේ රඵ.. භ  අර්ාහධ අයමුදර ව භ  බහයහය අයමුදර 

භත භ .න් කය ඹ යේන් කඹතනඹ විටින් භනු රඵන දහඹ මුදල් කදහඹේ ප්රහලභේ 

විඹදභක් භර භඳන්හ ී  තිභ..  

භ ඹහභේ දශ ළටුභඳන් 15% ව 3% ඵළඟින් ව මුදල් අධිහරිඹ විටින් පිළිභළින් භ  

අර්ාහධ අයමුදර ව භ  බහයහය අයමුදර භත දහඹ මුදල් ලභඹන් භනු රඵ..    

  

4.3  අවිනි්චිත ලගකීේ 

4.3.1 2020.12.31 දිනට ඳහරිභබෝගි යුතු පිළිඵ අධිහරිඹට විරුේධ නඩු 7 ක් භොනු ය තිබ 

අතය අදහශ අධිය ඹ අනු ඳවත භර ර් ශ වළරී ඹ.    

අධිය ඹ නඩු ංයහ  

භශ්ර සඨහධිය ඹ 04 

අියඹහචනහධිය ඹ 03 

මුළු ංයහ 07 

භභභ නඩු අතරින් විලහර ප්රභහ ඹක් භොනුය ඇත්භත් ඳහරිභබෝගි යුතු පිළිඵ අධිහරිඹ විටින් 

ඳහරිභබෝගි.න් භත රඵහ භදන රද තීය  රට එභයිදඹ ඇතළේ නඩු අධිහරිඹ විටින් ඳශ යන 

රද ළට් ඳත්රරර න්ති රට ඳටවළනි භේ.භභ  නමුත් අතිඹට ඳත් ඳහර්ලඹන් රැක් 

අධිහරිභේ තීය ඹ අරංගු රීී භ, ංභලෝධනඹ රීී භ, භවෝ ඳශ යන රද ළට් ඳත්ර අරංගු රීී භ 

අභේක්හ යන ඵළවින් අවිනිලසචිතතහ අඹ ප්රභහ නඹ ය භනොභළත.  

 

4.3.2.1 ඳහරිභබෝගි කයක්ෂහ වති රීී භ වහ තහක්ෂ ඹ ඳදනේ යත් ඳහරිභබෝගි කයක්  

යහඳෘතිඹක් ක්රිඹහත්භ රීී භට භඹෝකයත භහභ SICPA න අතය එභඟින් ඹේ බහණ්ඩ ප්රභහ ඹක් 

විදුත් උඳය ඹක් කධහයභඹන් වඳුනහ ළනීභ ටිදු භභර්. නමුත් ගිවිසුේත ඳරිදි ඳහරිභබෝගි 



 
 

ටයුතු පිළිඵ අධිහරිඹ විටින් එභ ක්රභඹ ක්රිඹහත්භ භනොරීී භ භව තුභන් ඳළන නළඟුණු  කයවුර 

භ.රුේ රීී භ වහ අඹදුේඳතක් භොනු ය තිභ.. 

 

4.3.2.2 ක්රියාත්භක භන කිරීභ වශා භශේතුල  

 2014/02/24 දිනළති විධහන අං 49 නිකුත් රීී භභන් අනතුරු  නිලසචිත බහණ්ඩ  නිසඳහදනඹ 

ේඵන්ධභඹන් ඳහරිභබෝගි යුතු පිළිඵ අධිහරිඹ දළනුත් ය ඇති අතය භේ ේඵන්ධභඹන් 

හච්ඡහ රීිදඳඹක් ද ඳළළත්විණි. එභ විධහනඹ ක්රිඹහත්භ භනොරීී භ ේඵන්ධභඹන් ඳළති හච්ඡහ 

අහර්ා ව ඵළවින්, ශ්රී රංහ තුය භඵෝතල් නිසඳහදඹන්භේ ංභඹ ,  බීභ ර් නිසඳහදඹන්භේ 

ංභඹ ව රූඳරහ ය නිසඳහදන නිසඳහද.න් විටින් 2014/08/14 දින අියඹහචනහධිය භේ 

(CAA/Writ/281/2014) ඉල්ලීභක් භොනු ය ඇති අතය භභභ නඩු භේ න විටත්  

අියඹහචනහධිය භේ විබහ භමින් ඳති.. 

 

4.3.2.3  SICPA විටින් රු. බිලිඹන 2.716 ක් භවෝ විනිලසචඹ බහ විටින් තීය ඹ යනු රඵන භනත් එළනි 

මුදරක් භවෝ විල්ඳ ලභඹන් රුපිඹල් බිලිඹන 3.887 ක් විනිලසචඹ බහ විටින් තීය ඹ යනු රඵන 

භනත් එළනි මුදරක් ව ිදමිේ රීඹන රද වහනි වහ භඳොලිඹ ව භ.රුේය භේ ටිඹලු 

පිරිළඹ ඉල්රහ ටිටින රී . 

 

4.3.3 භබ්රුේරණ පිරිලැය 

I. භ.රුේය  පිරිළඹ වහ තහහලි අත්තිහයේ භොටක් ලභඹන් ඇභභරිහනු 

භඩොරර් 230,000.00 ක් භන භර ඳහරිභබෝගි යුතු පිළිඵ අධිහරිඹට දන්න රී .  

භ.රුේය  නඩු 2020 ර්භේ අභෝසතු 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 , 

ළේතළේඵර් 12 ව ඔක්භතෝඵර් 21, 22, 23 දිනඹන්ිදී  භොශම භ.රුේය  

භධයසාහනභේී  විබහ යන රී .  

 

II. ඳහරිභබෝගි ටටයුතු පිළිඵ අධිහරිඹ විටින් භ.රුේය  ටයුතු වහ රු. 

22,162,690.00  මුදරක් 2020.12.31 දිනට ළඹ ය ඇති අතය ඒ ඳවත ඳරිදි භේ.  

භබ්රුේකරණ වියදේ   Rs  

විභල ඥ  උඳභදස  වහ හසතු  

           

2,770,000.00  

භ.රුේය  භධයසාහන හසතු/ විබහ රීී ේ 

ව ංග්රව විඹදේ  

            

3,903,857.00  

වි න හසතු  

            

3,699,000.00  

එභ අසාහේී  භ ටිදුයන පිටඳත් රීී භේ භ හ  

            

4,675,321.00  

උඳභේලන හසතු - නීතිඳති භදඳහර්තභේන්තු  -  

            

6,948,500.00  

භල්න  ඹළවීභ වහ හසතු ව ලිපිද්රය  

               

166,012.00  

  

         

22,162,690.00  

 

 



 
 

5. ආදායභ 

ආදායභ ශුනනාගැීනභ 

ඳහරිභබෝගි අධිහරිඹ භත රහ ඒ ඹළ. අභේක්ෂිත කදහඹේ ප්රභහ ඹ වඳුනහභන ඇතිනේ, එභ 

අදහඹභ විලසහදහඹ භර  නඹ ශ වළරී ඹ.  

     

භඳ ළි ආදායභ 

නහමි භඳොළි අනුඳහතඹ බහවිතහ ය සාහය තළන්ඳතු වහ භඳොළී කදහඹභ  නඹ යනු රළභ..  

සාහය තළන්ඳතුර හභහනය භඳොළී අනුඳහතඹ 9.83% භේ. 

 

රජභේ ප්රදාන 

ප්රදහන  ිදමිභේ ඹළ. වති යභන ව අදහශ ටිඹලුභ භොන්භේටි අනුකර භේ ඹළ. රහ යජභේ  

ප්රදහන වඳුනහනු රළභ.. ප්රධහන විඹදේ අ.තභඹට  ේඵන්ධ න්භන් නේ (පුනයහර්තන ප්රධහන) 

එඹ එභ හරඹ වහ කදහඹභක් ලභඹන් රනු රළභ.. ප්රදහන ත්ේ අ.තභඹඹ ේඵන්ධ 

න්භන් නේ (ප්රහේධන ප්රදහන) එඹ විරේභීත කදහඹභක් ලභඹන් රහ අදහශ ත්භභිද ජී හරඹ 

පුයහ කදහඹභ භහන අඹන්භන් නිකුත් භභර්.  

ඳහරිභබෝගි ටයුතු පිළිඵ අධිහරිඹ මරයභඹ භනොන ප්රදහන රඵහන්නහ විට ත්ේ ව ප්රදහන 

දශ ලභඹන් නහමි අඹන් භ  රහ ත්භභිද හරඹ තුයහ කදහඹේ ප්රහලඹට  නඹ යනු 

රළභ.. (*/IAS 20)  

  

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

ඳාරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකාරිභේ 2020 භදවැේඵර් 31 සාභනත  අලවත  ලර්ය වශා ව මුය ප්රකාන 

පිළිඵල 2018 අංක 19 දරන ජාතක විගණන ඳනභත් 12 ලන ලගත තිය ප්රකාරල විගණකාධිඳති  ලාර්තාල 

පිළිඵල වබාඳතිතුභාභේ අදශව් දැක්වීභ   

1. මුරය ප්රහලන  

ඳහරිභබෝගි ටයුතු පිළිඵ අධිහරිභේ 2020 ර්ඹ වහ ව මුරය ප්රහලන පිළිඵ වි හධිඳති විටින් 

සභොට ඇති තත්හ නඹ ශ භතඹ ේඵන්ධ අධහනඹ භඹොමු ර අතය, මුරය ප්රහලන පිළිඵ 

ශභනහය භේ කීභ ව වි නඹ ේඵන්ධභඹන් වි භේ කීභ ේඵන්ධභඹන් ව රුණු 

භභයිදද භහභේ අධහනඹ භඹොමු යන රී .  
 

1.2 මුරය ප්රහලන ර ටවන් හර්තහ රීී භේ භදෝඹ 2021 ර්භේ නිළයදි ය ඉදිරිඳත් යමි.  
 

2. භනත්   ffනති වහ නිඹහභන අලයතහ පිළිඵ හර්තහ  

භනත් ffනති වහ නිඹහභන අලයතහ පිළිඵ ව විනභේ නිරික්නඹන්ද භහ විටින් අධයඹනඹ යන 

රදු ඒ පිලිඵ අහර්ඹක්භතහඹක් භභතොත් ඒහ නිළයදි රීී භට අලය ටයුතු යමි.  
 

2.2.2 (අ), (ක) ව (ඇ)  

භභභ හර්තහ පිටඳත් 2020.05.11 දින වි න හර්ඹහරඹට ඉදිරිඳත් ය ඇත.  

  

(ඈ)    ඳහරිභබෝගි ටයුතු පිළිඵ අධිහරිඹ විටින් 2020 ටිට 2022 වහ තුන් අවුරුදු ළරළසභක් හ 

තිබු අතය ඳළතී ංත තත්ඹ භව තුභන්  2021 වහ ළරසුේය තිබු ක්රිඹහහයේ අධයඹනඹ ය  

2021 ර්භේ ක්රිඹහහයේ ළරසුේ ය  ක්රිඹහට නංන රී . ඒ අනු 2021 ර්ඹ වහ ඳභ ක් 

ක්රිඹහහී  ළරළසභක් ක්රිඹහට නංන රී .   
 

2.2.3  

(අ) ඉදිරිභේී  භේ වහ සුදුසු ක්රභභේදඹක් ස ය ළයදි ටිදු ර පුේර.න්භේ නේ ව ලිපිනඹන් 

ප්රහලඹට ඳත් රීී භට අලය ටයුතු ටිදු රීී භට අලය ටයුතු භේ න විට සුදහනේ ය ඇත. 
 

(ක) භභිදී  12 න න්තිඹ භගින් ප්රමිතිඹ අනිහර්ඹ යමින් ළට් ඳත්රභේ ඳර යනු රඵන බහණ්ඩ වළය 

අභනකුත් බහණ්ඩ වහ යනු රඵන නිඹළදි ඳරික්හභන් අිදතය ප්රතිඳර රළබුනත් එළනි බහණ්ඩ භතො 

යහ ළනීභට භවෝ තවනභට ළනීභ ඳනතින් ප්රතිඳහදන රළබී භනොභළත. එළනි අසාහර අධිය භේ 

අියභතඹ ඳරිදි ටයුතු යනු රඵ..    
 

3. භලනත් කරුණු  
 

(අ) නීති භටුේඳත් ේඳහද විටින් ඳනත ංභලෝධන ඳී ක්හ ය නීතිඳති භත භඹොමුභොට, ඉන් 

අනතුරු ඳහරිභබෝගි ටයුතු පිළිඵ අධිහරිඹට භඹොමු භොට තිබුණි. අනතුරු අභතය ංභලෝධන 

ඳහරිභබෝගි ටයුතු පිළිඵ අධිහරි ඳනතට ඇතුරත් විඹ යුතු ඵ තීය ඹ විඹ. ඒ අනු එභ ංභලෝධන ද 

ඇතුරත් නීති භටුේඳත් ේඳහද භත ඉදිරිඳත් රීී භට ටයුතු භොට ඇත.  
 

(ක) 2020 ර්ඹ අන් න විට ඳළති පුයේඳහඩු 136න් 82ක් විභර්ලන නිරධහී න් වහ භේ. භභ  

භතත් 2018 ර්භේ මු.භර්.71 අනු හර්ඹඹ භණ්ඩර අලයතහ හධහයණිඹ භනොය විභර්ලන නිරධහරින් 

207ක් ඵන්දහභවන ඇති අතය දිසත්රික් හර්ඹහර රට විභර්ලන නිරධහරින් ප්රභහ ත් ඵළවින් තත් විභර්ලන 

නිරධහරින් ඵහ ළනීභේ අලයතහඹක් භනොභළත. 

තද, 2020 ය ඇතුරත ඵහ ළනීේ පුයේඳහඩු දළන්වීේ ඳශය ඇත්භත් තනතුරු 10ක් වහ න අතය 

ඉන් තනතුරු 06ක් වහ ඵන්දහභන් ඇත. එභවත් යට තුර ඳතී ංචය  ටිභහ ව නිභයෝධහඹන 

ඇදිරිනිතිඹ භව තුභන් ේමු ඳී ක්  ඳළළත්වීභ ල් දළමීභට ටිදුවිඹ.  

2019 ඔක්භතෝඵර් 01 දින භජයසඨ විභර්ලන නිරධහරින් 04 භදභනකු වහ ඳත්වීේ රඵහ ී භ පිළිඵ මුලි 

විභර් ඹක් අධයක් භණ්ඩර තීය ඹක් අනු ඳළළත්වීභට ටයුතු ය ඇත.  
 

(ඇ) වි න යන දිනඹ නවිට ළට්ඳත්රභේ ඳශය ඇති යහඹනහහය ඳී ක්  වහ අඹයන හසතු 

ේඵන්ධ ළටලීේ ය භනොතිබු  ද අධිහරිඹ භේ ේඵන්ධ අධහනඹ භඹොමුය විභර්ලනඹන් ටිදුයන 

අතය,  භඵොභවෝ යහඹනහහය ඳහරන මිරට එභ ඳී ක්  වහ හසතු අඹය ඇත.  ඳහරන මිරට ළ වභඹන් 



 
 

හසතු අඹශ යහඹනහහයඹක් ේඵන්ධභඹන් ළටලීභක් ටිදුය ඇති අතය, යට ඹාහතත්ත්ඹට ඳත්වී 

අධිය  ටයුතු කයේබ ව විට ඒ වහ නඩු ඳළී භට ටයුතු රීී භට නිඹමිත.. යහඹනහහය ඳී ක්  

වහ අඹ යන හසතු ේඵන්ධභඹන් ළ ව අධහනඹක් භඹොමු යන භර ටිඹළුභ දිසත්රික් හර්ඹහර 

දළනුත් රීරිභට ටයුතු යමි. 
 

(ඈ) භභභ භචක්ඳත් අධිහරිඹ භත රළභඵන විටත් භචක්ඳත් රංගු හරඹ ඉක්භහ භොස තිබීභ නිහ රංගු 

හරඹ ී ර්ක ය ළනීභ වහ අදහශ අධිය ඹ භත නළත ඹහ ඇති භචක්ඳත් භේ. ඳසුගිඹ ර්භේ 

(2020)යභට් ඳතී භොවිඩ් ංත තත්ඹ භව තුභන් තළඳළල් හර්ඹහර හ දළමීභ වහ එභ ප්රභේල හුදරහ 

ය තිබීභ ව හර්ඹහර භත භ .න් භන්හ ළනීභ ටිභහ රීී භ කී  භව තුන් නිහ භභළනි ප්රභහ ඹක් 

භචක්ඳත් හරඹ ඉකුත්වී දින ී ර්ක ය ළනීභ වහ නළත අධිය ඹ භත ඹළවීභට ටිදුවිඹ. 
 

(ඉ) 2015 ර්භේ ටිට 2020 ර්ඹ දක්හ හරඹ තුර නීති අංලභේ ලිඹහඳදිංචි යන රද ඳළමිණිලි 1556රීන් 

524ත 2020.12.31 දින න විට විදුේ රඵහ ී  තිබුණු අතය ඳළමිණිලි 166ක් ඉත්ය තිබුණි. ඳළමිණිලි 

410ක් ේඵන්ධභඹන් විභර්ලන ටයුතු අන් ය භනොතිබුන අතය ඳළමිණිලි 456ක් වහ ළවීේ රීී භට 

නිඹමිත තිබුණි. භභභර ළවීේ රීී භට නිඹමිත ඳළමිණිලි 456න් ඳළමිණිලි 175ක් 2018 ර්භේී  

විභර්ලන ටයුතු වහ භඹොමු ර ඳළමිණිලි විඹ. භහභරෝචිත ර්භේී  විභර්ලන ටයුතු වහ භඹොමුශ 

ඳළමිණිලි 80රීන් ඳළමිණිලි 04ක් ඳභ ක් විහ තිබුණු අතය ඳළමිණිලි 74ක් වහ ළවීේ ටිදුය භනොතිබුණි.  
 

(ඊ) භෝවිඩ් 19 ංත තත්ත්ඹ භත නිරධහී න් නිටි ඳරිදි භ ඹට ළවීභට භනොවළරී වීභ නිහ 1977 

භටි දුයාන අංඹ ඔසභ  රළබු  ඳළමිණිලි වහ හර්ා ටයුතු රීරිභට භනොවළරී විඹ.  2020 භහර්තු 

භ ටිට දත්ත ඳේධතිඹක් ස ය ටිඹළුභ දිසත්රික් හර්ඹහර භත අදහශ ඳළමිණිලි භඹොමු රීී භටත්, ඒ වහ 

නු රඵන ක්රිඹහභහර් එභ දත්ත ඳේධතිඹටභ අදහශ දිසත්රික් හර්ඹහර භඟින් ඇතුශත් රීී භටත් වළරීන ඳරිදි 

දත්ත ඳේධතිඹ දියුණු ය ඇත. ඒ අනු ර්තභහනභේ 1977 භටි දුයාන භහර්ඹ ඔසභ  රළභඵන භවජන 

ඳළමිණිලි  වනමින් ඳී ක්හ රීී ේ ටිදුභමින් ඳතී. 

වි න දිනට 2020 ජනහරි, භඳඵයහරි  භහ භදභිද දත්ත, දත්ත ඳේධතිඹට ඇතුශත් ය භනොතිබුණි.  භේ 

නවිට එඹ ඹහත්හලීන ය ඇත. 
 

(උ) 2019 ර්ඹට හභේක් 2020 ර්භේ ළටලීේ ංයහ ඳවශ අඹක් න්නහ ඵ පිළිනිමි.  2020 

ර්ඹ වහ ළටලීේ 26,004  ංයහක් ර්ඹ කයේබභේ ළශසුේ යන රද නමුත්, භොවිඩ් ංත 

තත්ත්ඹ 2020 ර්භේ භහර්තු භ ටිට ඉවර ගිඹ භව.න්, ක්භ ත්ර යහජහී  ටයුතු නිටි ඳරිදි ක්රිඹහත්භ 

රීී භට භනොවළරී විභ නිහ අදහශ ර්භේ තය ළටලීේ ංයහ 15,923ට සීභහ වී ඇත. 

ඒ අනු 2019 ර්භේ දඩ මුදල් කදහඹභට හභේක් 2020 ර්භේ දඩ මුදල් කදහඹභ ඳවත අඹක් 

භඳන්නු රඵ..  භභ  භතත් හභහනයභඹන් ළටලීේ වහ භභව සත්රහත් අධිය ර නඩු ඳළී භේ ී  

එභ නඩු වහ දඩ මුදල් තීය ඹ යනු රඵන්භන් අදහශ අධිය භේ භභව සත්රහත්තුභහ විටිනි.  එභනිහ 

ළටලීේ වහ දඩ මුදල් තීය ඹ රීී භ ඳහරිභබෝගි අධිහරිභඹන් ඳරිඵහිදය ටිදුන ටයුත්තරී. 
 

(ඌ) අභහතය භණ්ඩර තීය ඹ ඳරිදි මුදල් අභහතයහංලඹ විටින් රඵහ ී  තිබු නිර්භේල රහ ජහතයන්තය 

භ.රුේය  නඩු ටයුත්ත වහ අලය විඹදේ අධිහරිභේ අයමුදලින් දළී භට අධිහරිභේ අධයක් 

භණ්ඩරඹ තීය ඹ යන රද අතය ඒ අනු රු.22,162,690 දයන රී .  

 

 

 

 

 

භේජර් භජනයහල් ලහන්ත දිහනහඹ (විශ්රහමි) 

වබාඳති  
 


